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Bayram kelimesi, “se-
vinç ve eğlence günü, 
kutlu gün” anlamına 

gelir. Dini bayramlar içeri-
sinde en önemlisi olma özel-
liğini taşıyan ve milyonlar-
ca Müslümanı ilgilendiren 
Kurban Bayramı’nın; tüm in-
sanlığa, çok kıymetli siz oku-
yucularımıza, aziz vatanımız 
Türkiye’ye ve yeni vatanı-
mız Avusturya’ya barış, sağ-
lık, mutluluk, kardeşlik ge-
tirmesini içtenlikle dileriz. 
Mezheplerimiz, meşrepleri-
miz ve fikirlerimiz farklı ola-
bilir ama ortak olduğumuz 
noktalar da var. Hepimiz ay-
nı kültürle yoğrulmuş top-
rakların evlatlarıyız.  Bayram 
öncesı ve sonrası kindar bir 

nesil istemiyoruz. Nefret ve 
kin; şeytanın, kırıp dökme-
si için insanla-
rı aldatarak şirk 
pisliğine sok-
maya çal ış t ı-
ğı bir davettir. 
Birbirimizi kır-
mayı bırakalım 
ve tam tersine, 
ç e v r e m i z d e k i 
güçsüz insan-
lara bayram ve 
sonrası da yar-
dım edelim. 

Kurban Bayramı 
unutmayalım ki 
Kuran’a göre ba-
ğımsız bir ibadetten ibaret de-
ğildir, her şeyden önce bir tür 
sosyal yardımlaşma zamanı-
dır. Konunun özü, Hac Suresi 
36 ve 37. Ayetlerde verilmiş-
tir: “…O hayvanlar, yanları ye-
re yaslandığı zaman onlardan 
yiyin; isteyen yoksulu da, is-
temeyen yoksulu da doyurun. 
Allah, o hayvanları sizin hiz-
metinize verdi ki şükredebi-

lesiniz. Kurbanların etleri de 
kanları da Allah’a asla ulaş-

maz, Allah’a si-
z i n  t a k va n ı z 
(tanrısal irade-
ye ters düşmek-
ten sakınma-
nız) ulaşır...” Bu 
ayetlerden açık-
ça anlaşılıyor 
ki kurban kesi-
minde ibadet 
olan, kan akıt-
mak ve et de-
ğildir. Kurban 
amel iyes inde 
Allah’ın gözetti-
ği, kesilen hay-
v a n d a n  yo k-

sulların sağladığı yarardır. 
Birbirimize yardım edelim. 
İnsanlarımıza yardım edelim.  
 
Kurban kesmek, Kuran’ın 
açıkça beyan ettiği gibi sosyal 
yardımlaşma demektir. İslam 
terminolojisinde kurban, in-
fak (yoksula ve yoksuna yar-
dım, sahip olunandan başka-
larına pay çıkarma) denilen 

ve Kuran’da altı sık sık çizi-
len paylaşmaya işaret eden 
bir yardımlaşma şeklidir.  
 
Yardım ulaştırmada bir araç-
tır. Bu aracın yerine başka 
araçlar da konulabilir. Kurban 
ameliyesinde ibadet olan, yok-
sula yardımdır. Çevremizde 
çok sayıda yoksul insan var. 
Kurban Bayramı, yoksulun 
ve yoksunun, imkân sahip-
lerinin varlıklarından pay al-
dığı bir bayramdır. Allah’a, 
Kuran’ın gösterdiği yoldan 
yaklaşmak isteyenler; Kurban 
Bayramlarında, kurban kes-
sinler ya da kesmesinler, ihti-
yaç sahiplerini görmeli, eğer 
kurban kesmiyorlarsa da çev-
relerindeki yoksulların en acil 
ihtiyaçlarını sormalı ve kur-
banlarının tutarını yoksulla-
rın o ihtiyaçlarını gidermek 
için harcamalıdır.
Yeni Vatan Gazetesi ailesi ola-
rak bu zor zamanlarda  herke-
si; barışmaya, kucaklaşmaya, 
bir olmaya, iri olmaya ve diri 
olmaya davet ederiz.

Bayram sonrası da 
yardımlaşmaya davet

BAŞYAZI

Viy a n a - G e ç t i ğ i m i z  ay 
Viyana’yı ayağa kaldı-
ran terör sanığı L.K’nın 

soruşturması devam ediyor.  
A i l e s i  2 0  y ı l  ö n c e  A r n a -
vutluk’tan Avusturya’ya göç 
eden zanlının, terör örgütü İŞİD 
vb. radikal örgütlere yakınlık 
duyduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz Ocak ayının 20’sinde 
bir patlama girişiminde bulu-
nurken yakalanan zanlı L.K ile 
ilgili derin sorgulama yapılıyor. 
Tutuklu olarak yargılanan sanı-

ğın bütün telefon konuşmaları 
mercek altına alınmış durumda.

Araştırmayı devam ettiren yetki-
liler bu süreçte tehlike arzeden 
bir kişiye daha ulaştı. Güvenlik 
kaynakları, yine İŞİD gibi terör 
örgütlerine yakınlık duyan ve 
daha önce Almanya’da da tutuk-
lanan 21 yaşında bir kişiyi daha 
yakaladı. Güvenlik kaynakları-
nın aktardığı bilgilere göre ya-
kalanan bu ikinci sanık da da-
ha önce bir patlama girişiminde 
bulunmuştu.(ÖDA)

Siyasal İslam’la mücadeleymiş!
65 yaşındaki 34 yıllık parlamenter Josef Cap’in (SPÖ), Viyana’nın kuzeybatı seçim 

bölgelerinde, Türk kökenli yoldaşı Nurten Yılmaz’a (SPÖ) karşı mücadele edeceğini 
Österreich Gazetesi yazdı. Hem de siyasi İslam kozu ile.

Vi y a n a - K ı s a  a d ı  S P Ö 
olan Avusturya Sosyal 
Demokrat Partisi’nin, 

Viyana’nın kuzeybatı bölgelerin-
deki iç seçim mücadelesi sert ge-
çeceğe benziyor.

Österreich Gazetesi´nin verdiği 
şu haber dikkat çekti:

Mücadelenin adı: Nurten 
Yılmaz, Josef Cap’e karşı. Seçim 
listelerinin 2 numaralı ismi olan 
Cap, şimdi sıralamayı değiştirmek 
ve tercihli oylarla Yılmaz’ın önüne 
geçmek istiyor.

Österreich Gazetesi, “Siyasal 
İslam ve Erdoğan’a karşı mücade-
le” teması ile koltuğunu korumak 
isteyen Josef Cap ile görüştü:

SPÖ’nün genel seçim listesinde 
33. sırada yer alıyorsunuz. Acaba 
sizi artık istemiyorlar mı?

Cap: Her daim Ottakring, 
Hernals, Währing ve Döbling se-
çim bölgelerine yoğunlaşacağımı 
ifade ettim ve bu bölgeler için mü-
cadele edeceğim.

Nasıl öne çıkacaksınız? 1. sı-
rada Nurten Yılmaz yer alıyor ve 
o da tercihli oylar için mücadele 
ediyor.

Cap: Ben, Yılmaz’a karşı müca-
dele etmiyorum ki. Hayır, benim 
hedef kitlem 65 yaş üzeri seçmen-

ler. Hitabet becerilerim de beni he-
def kitleme ulaştıracaktır. Ayrıca 
güvenliğe yönelik de bir mücade-
le sürdüreceğim: Siyasal İslam ve 
Erdoğan’ın Avusturya’daki nüfu-
zuna karşı. Yaşlı seçmenleri bun-
lardan korumak istiyorum.

Ne kadar oya ihtiyacınız var?
Cap: Tahminime göre 5000’den 

fazla.

Analiz

Yeni Vatan Gazetei haberi verdik-
ten sonra haklı olarak soruyor: 
“ Österreich Gazetesi haberin-
de akıllara takılan, niye Nurten 
Yılmaz´a karşı yılların politikacı-
sı Josef Cap’in siyasi İslam kozu-
nu kullandığı. Yılmaz, SPÖ içinde 
siyasi İslam’ın neredesinde veya 
SPÖ içinde nerede hatalara yapıldı 
da Josef Cap, böyle bir seçim sloga-
nı ile Yılmaz ̀ ın birinci sıradan ter-
cihli oylar ile al aşağı etmeye kal-
kıyor. SPÖ içinde yoğun tartışılan, 
siyasi İslamcıların Avusturyada sı-
ğındığı Parti SPÖ`dür,  suçlama-
ları ne kadar doğru? Kimler si-
yasi İslam` ın Avusturya Sosyal 
Demokratları içinde ekilip, budan-
masına ve gelişmesine müsaade 
etmiştir? Burada acaba Josef Cap, 

haksızlık mı ediyor? Josef Cap, 
SPÖ içinde yıllarca parlementoda 
Teşkilat Başkanlığı yaparken bu 
siyasi İslam temsilcilerinin büyü-
mesine niye müsaade etti? Cap, ni-

ye SPÖ’nün altını üstüne getirme-
di ve tam tersine siyasi İslamın SPÖ 
içinde tüm Avusturya` da dallanıp 
budaklanmasına ve kök salmasına 
müsade etti. ?“

Viyana`da IŞİD ile ilişkisi nedir? Kumar salonlarındaki şans 
oyunu makinaları, müsaade 
edilen “küçük şans oyunla-
rı” kapsamında yer almıyor 
ve bu nedenle yasal değiller. 
Yargıtay tarafından verilen 

karara göre, şans oyunu 
makinaları sahibi Aşağı 
Avusturya merkezli şans 
oyunu şirketler topluluğu 

Novomatic’in, 107.000 Euro 
ödemesi gerekiyor!

Oyunlar 50 Cent civarında, ka-
zanç ve kayıplar ise 20 Euro’nun 

üzerinde. Bu yasalara uygun de-
ğil. 2013 yılından bu yana sü-
ren, ki ironik bir şekilde eski 
bir Novomatic ortağı kaynaklı 
olarak ortaya çıkan, birçok da-
va bulunuyor. Yargı kararı, ar-
tık emsal niteliğinde: 2014 yılı 
sonuna kadar bu tip şans oyu-
nu makinalarında para kay-
betmiş olan tüm oyuncular, bu 
kayıplarını geri isteyebilirler. 
Öfkeden köpüren Novomatic, 
makinalara onay veren Viyana 
Belediyesi’nin zararını karşıla-
masını istiyor. Ancak mahkeme 
kararı gerekçesinde, belli cihaz-
lar için verilen iznin dayanak 
olamayacağı ifade ediliyor.

Yargıtay kumar oyuncularını haklı buldu:

Novomatic’e 107.000 Euro para cezası

Josef Cap

Nurten Yılmaz
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Neukundenaktion für Konsumkredite, positive Bonitätsprüfung vorausgesetzt. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Günstiger für alle: Die BAWAG P.S.K. Familienwochen.
Bis 31.10.2017 gibt’s jetzt besondere Konditionen für Ihren Kredit. Und wenn Sie uns weiter
empfehlen, auch für bis zu 5 Ihrer Lieben. Plus € 285,– geschenkt für Sie. Klappt auch online.

Mitten im Leben
www.bawagpsk.com

BU KREDI ILE SEVDIKLERINIZ 
SIZI DAHA DA SEVECEK.

 € 285
GESCHENKT

FÜR SIE!

MAKW17001K_Community_Marketing_Familienwochen_TR_Yeni_Vatan_195x136_170816_0900_RZ.indd   1 16.08.17   09:14

NEIN zu Gewalt! Gewalt an Frauen hat viele verschiedene Gesichter. Neben  
körperlicher Gewalt gibt es einen Anstieg von neuen Formen der Gewalt – so sind 
Frauen im Internet beispielsweise vermehrt von Hasspostings, Cybermobbing oder  
ungewolltem Sexting betroffen. Das Frauenministerium fördert innovative Projekte, die 
in allen Arten von Gewaltsituationen Abhilfe schaffen. Mehr Infos zu Unterstützungs- 
angeboten für Gewaltbetroffene gibt es unter: www.bmgf.gv.at/gewaltschutz

Der Gewalt keine Chance!

Frauenhelpline gegen Gewalt
0800 222 555
Kostenlos, österreichweit, rund um die Uhr.

Digitale Selbstverteidigungskurse für  
Mädchen und andere Hilfsangebote – 
mehr Infos unter:
www.bmgf.gv.at/Gewalt-im-Netz

Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen  
in akuten Gewaltsituationen
www.bmgf.gv.at/hilfseinrichtungen

Broschüre »Frauen haben Rechte«
Rechtliche Informationen, praktische  
Hinweise, Unterstützungsangebote.
www.bmgf.gv.at/frauenhabenrechte

Gewalt gegen Frauen tritt in unterschiedlichen Formen 
auf. Das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 
kümmert sich um Schutz und Unterstützung. 

#Gewaltschutz

E
n

tg
e

lt
li

ch
e 

E
in

sc
h

al
tu

n
g

Kadına yönelik şiddet, çok 
farklı biçimlerde kendi-
ni gösterir. Fiziksel şid-

dete ek olarak, yeni şiddet bi-
çimlerinin artışı da söz konusu: 
Örneğin internet ortamında ka-
dınlar; nefret söylemleri, sanal 
zorbalık veya istenmeyen cin-
sel içerikli mesaj ya da fotoğraf 
paylaşımlarına, artık daha fazla 
maruz kalıyor. Kadın Bakanlığı, 
her türlü şiddet vakasına çare ol-
mak adına yenilikçi bir proje yü-
rütüyor.

Şiddet mağdurlarına yönelik 
destek tekliflerine ilişkin daha 
fazla bilgiye, www.bmgf.gv.at/
gewaltschutz adresinden ulaşa-
bilirsiniz.

Şiddete karşı kadın yardım hattı:
 0800 222 555 – Avusturya çapında, 
ücretsiz ve 24 saat

Kadınlar için dijital öz savunma 
kursları, diğer teklifler ve daha faz-
la bilgi için: 

www.bmgf.gv.at/Gewalt-im-Netz

Acil vakalarda başvurulacak nok-
talar ve yardımlar için: 
www.bmgf.gv.at/hilfseinrichtun-
gen

“Kadın Hakları” broşürü – 
Hukuksal bilgiler, pratik ipuçları, 
destek teklifleri için:

www.bmgf.gv.at/frauenhaben-

Şiddete geçit yok - Arayın 
Tel: 0800 222 555

Kadına yönelik şiddet, farklı biçimlerde kendini gösterir. 
Kadın ve Sağlık Bakanlığı, koruma ve destekle yanınızda. 
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Mayıstan beri maaş öden-
miyor, tatil parasının ise 
sözü dahi edilmiyordu. 

Bunun üzerine bir de işveren, ifla-
sını açıkladı: Yaz mevsimi, merke-
zi Amstetten’de bulunan ve Yukarı 
Avusturya’da şubeleri olan seyahat 
acentesinin 56 çalışanı için neşesiz 
başladı. Şirket, çalışanlarına top-
lam 624.000 Euro borçluydu.

Firmanın iflasını açıklaması-
nın ardından, çalışanların alacak-
larını hesaplayan ve İflas Ödeme 
Fonu Servisi’ne (IEF) başvuran 
Aşağı Avusturya İşçi Odası uzman-
ları, fazla mesai yaptı. İflasın açık-
lanmasından bir hafta sonra İflas 
Ödeme Fonu, gerekli tüm bilgile-
re ve hesaplamalara sahipti ve iki 
hafta sürmeden çalışanlar, parala-
rının büyük kısmını aldı – iflas be-
yanının üzerinden henüz üç hafta 
dahi geçmemişti.

“Kurumsal iflaslarda; çalışanlar 
aylarca maaşlarını almayı bekler-
ler. Bu nedenle, ivedilikle yardı-
ma ihtiyaçları vardır. İflas uzman-
larımızın, bu süreçteki çalışanları 
temsil etmeleri, işverenin çalışan-
lara ne kadar borçlu olduğunu he-
saplamaları ve alacaklar için IEF’e 
başvurmaları, bu nedenle çok 
önemlidir. Bu, mağdurların en kı-
sa sürede paralarını almalarını 
sağlar.” şeklinde konuşan Markus 
Wieser sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Seyahat acentesinin çalışanları-
na, paralarını alabilmeleri husu-
sunda yardımcı olabildiğimiz için 
memnunuz.”

İflas eden acentenin çalışanla-
rının büyük kısmı için bir güzel ha-
ber daha var: Eski şirketlerine ait 
şubeler, bir başka seyahat acente-
si tarafından devralınıyor. Yani bir-
çok pozisyon korunuyor.

Dank der  AK Nieder-
österreich können 56 
MitarbeiterInnen eines in-

solventen Reisebüros aus dem 
Bezirk Amstetten zumindest einen 
verspäteten Urlaub antreten. Sie be-
kamen ihre offenen Gehälter samt 
Urlaubsgeld in Rekordzeit vom 
Insolvenzfonds ausbezahlt. „Das 
zeigt, wie wichtig es ist, dass AK-
ExpertInnen die Beschäftigten in 
dieser schwierigen Situation unters-
tützen“, sagt AK Niederösterreich-
P r ä s i d e n t  u n d  Ö G B  N Ö -
Vorsitzender Markus Wieser. Kein 
Gehalt seit Mai, von Urlaubsgeld 

ganz zu schweigen. Und dann mel-
dete der Arbeitgeber auch noch 
Konkurs an: Der Sommer begann 
düster für die 56 MitarbeiterInnen 
eines Reisebüros mit Sitz im 
Bezirk Amstetten und Filialen in 
Oberösterreich. Insgesamt 624.000 
Euro schuldete das Unternehmen 
seinen MitarbeiterInnen. Die 
ExpertInnen der AK Niederöster-
reich, die für Mitarbei-terInnen of-
fene Ansprüche nach Insolvenz-
e n  b e r e c h n e n  u n d  b e i m  
Insolvenzentgeltfonds geltend 
machen, legten Sonderschichten 
ein. Eine Woche nach Insol- 

venzeröffnung hatte der Fonds 
alle notwendigen Daten und  
Berechnungen. Und die Mitarbei-
terInnen den Großteil des Gelds ke-
ine zwei Wochen später am Konto 
– nicht einmal drei Wochen, nach-
dem der Konkurs eröffnet worden 
war. „Bei Unternehmenspleiten 
brauchen immer die Beschäftigten 
am dringendsten Hilfe, weil sie 
oft seit Monaten auf ihr Geld war-
ten. Deswegen ist es wichtig, dass 
unsere InsolvenzexpertInnen 
die MitarbeiterInnen in diesem 
Verfahren vertreten und berech-
nen, wie viel der Arbeitgeber sei-

nen Beschäftigten schuldet und di-
ese Ansprüche beim IEF anmelden. 
Das garantiert, dass sie ihr Geld so 
schnell wie möglich bekommen“, 
sagt Präsident Markus Wieser. „Wir 
sind froh, dass wir gerade jetzt den 
MitarbeiterInnen des Reisebüros zu 
ihrem Geld verhelfen konnten.“

Und noch eine gute Nach-
richt hat der Großteil der Mit-
arbeiterInnen bekommen: Die 
Filialen ihres ehemaligen Arbeit-
gebers werden von einem ande-
ren Reisebüro übernommen. Der 
Großteil der Arbeitsplätze bleibt 
erhalten.

56 çalışan rekor sürede 
alacaklarına kavuştu

Offene Gehälter und Urlaubsgeld in Rekordzeit: 

AK Niederösterreich rettet 
Urlaub für 56 Beschäftigte

İflas eden ve çalışanlarına 624.000 Euro borçlanan Amstetten’deki bir seyahat acentesinin 56 çalışanı, Aşağı Avusturya 
İşçi Odası (AKNÖ) sayesinde artık gecikmiş tatillerine başlayabilir. 56 çalışan, İflas Ödeme Fonu’ndan hem ödenmemiş 

maaşlarını hem de tatil ücretlerini aldı. Aşağı Avusturya İşçi Odası (AK NÖ) ve Aşağı Avusturya Sendikalar Birliği Başkanı 
(ÖGB NÖ) Markus Wieser: “Bu; AK uzmanlarının, zor durumdaki çalışanlara yönelik desteklerinin ne kadar önemli  

olduğunu gösteriyor.” dedi.

KEINE 
HALBEN 
SACHEN!
GANZTAGSSCHULE 

Die Schule von heute muss nicht nur SchülerInnen, sondern auch PädagogInnen ein 
ideales Umfeld bieten. Denn auch die besten LehrerInnen können ihre Fähigkeiten 
nur dann optimal einsetzen, wenn sie dafür zeitgemäße Bedingungen vorfi nden. 
Nur so können sie ihre SchülerInnen spielerisch auf die Welt von morgen vorbereiten. 
Das geht ganz einfach: Ganztagsschule. keine-halben-sachen.at
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noe.arbeiterkammer.at
facebook.com/AK.Niederoesterreich

MIT DER 
AK NIEDERÖSTERREICH 
BESTENS BERATEN.

Markus Wieser  
AK Niederösterreich-Präsident
ÖGB NÖ-Vorsitzender
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Viyana-Veresiye alışveriş, 
Avusturyalılar tarafından 
pek sevilmiyor. Finansal 

kredi bilgisi konusunda hizmet 
veren CRIF adlı kurumun yöne-
ticisi Boris Recsey: “Ödeme du-
rumu, eskiden olduğu gibi yine 
pozitif. Sadece, geçen sene fatu-
ralarını zamanında ödeyemeyen 
küçük bir kesim için borç tah-
sil daireleri devreye girdi.” dedi. 
Ülke çapında ortalama borç mik-
tarı, %14 oranında azalarak 350 
Euro’ya düştü.

CRIF tarafından yapılan araştır-
manın bazı diğer sonuçları ise şu 
şekilde: Ödenmemiş borcu olan 

kişilerin birçoğu 25-29 yaş ara-
lığında. 45 yaş sonrasına bakıl-
dığında, borç tahsil dairelerine 
yapılan başvuru sayısında hız-
lı bir düşüş olduğu görülüyor. 
Kadınların borcu, erkeklere göre 
daha az. Ortalama 403 Euro ile 
erkekler, kadınların borçların-
dan üçte bir oranında daha fazla 
borca sahip. Eyaletler arasında 
yapılan karşılaştırma ise, öde-
me durumu en iyi olan eyaletin 
Burgenland olduğunu gösteriyor. 
Borç tahsil mektubu alan kişi sa-
yısının Burgenland’ın iki katı ka-
dar olduğu Viyana ise sıralama-
nın sonuncusu.

Erkeklerin borcu kadınlara 
göre daha çok

Yeni bir araştırma, ödenmemiş borcu olan 
Avusturyalıların sayısının küçük bir miktar arttığı, 

buna karşın borç tutarlarının düştüğü sonucunu 
ortaya koydu. Gençler, gençlik yıllarında dilekle-

rin çok gelirinse az olması nedeniyle, yaşça büyük 
kişilere göre daha fazla borçlanıyor. Ödeme duru-
mu en iyi olan eyalet Burgenland iken Viyana sıra-

lamanın sonunda yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl Viyana Eyaleti, 
partilere yaklaşık 27,84 mil-

yon Euro destekte bulun-
du. Aslan payının sahiple-

ri, 10,94 milyon Euro ile SPÖ 
ve 8,47 milyon Euro ile FPÖ 
oldu. Kalan miktar; Yeşiller, 

ÖVP, NEOS ve diğer küçük 
partiler arasında dağıtıldı.

Destek havuzuna, bölge ve 
eyalet düzleminde seç-
men başına yaklaşık 11,29 

Euro aktarıldı. Dağılım, geçtiği-
miz yıl ilk kez, 2015 yerel seçimi 
baz alınarak yapıldı. Bu bağlam-
da; kısa adı SPÖ olan Avusturya 
Sosyal Demokrat Partisi, yaşa-

dığı oy kaybı nedeniyle 1,03 mil-
yon Euro daha az destek aldı. 
Kazanan ise 1,54 milyon Euro’luk 
büyüme ile kısa adı FPÖ olan 
Avusturya Özgürlük Partisi oldu.

Ye ş i l l e r  P a r t i s i ’n i n  p ay ı n -
da ise küçük bir düşüş yaşan-
dı. Yeşiller ’in payı,  70.000 
Euro’luk bir kayıpla 3,71 milyon 
iken ÖVP çok daha azı ile yetin-
mek zorunda kaldı. 1,14 milyon 
Euro’luk kayıpla ÖVP’nin payı-
na düşen, yaklaşık 2,90 milyon 
Euro oldu. NEOS Partisi’nin be-
lediye ve parlamento temsilcili-
ği için aldığı destek ise 1,72 mil-
yon Euro idi.

Partilere para yağmuru:

27,84 milyon Euro destek
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Damla Koşar, 22  Eylül’de  
Viyana’nın ünlü salonu 
Musikverein Vienna’da 

yapılacak ödül töreninde sah-
ne alarak ödülüne kavuşacak.

Bursa Akademix Güzel Sanatlar 
Merkezi piyano öğretmenle-
rinden Elena Çekiç’in koçlu-
ğunda yarışmaya hazırlanan  
İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı 12’nci sınıfı öğren-
cisi  Damla Koşar, 12 Ağustos’ta 
yapılan The International Music 
Competition ‚Vienna‘ Grand 
Prize Virtuoso 2017 yarışmasına 
gönderdiği video ile katıldı.

‚“Chopin Nocturne Op. 27 No.1 
ve  Adnan Saygun Etude Op. 
38 No.1‘ adlı eserleri seslendi-
ren Damla Koşar birinci oldu. 
Birinci olduğu kendisine gön-
derilen yazı ile bildirilen Koşar, 
22  Eylül’de  Viyana’nın ünlü 
salonu Musikverein Vienna’da 
yapılacak ödül törenine davet 
edildi.

Koşar,  burada canlı  perfor-
mansının ardından ödülünü 
alacak. Daha önce  İspanya,  
Almanya,  İsviçre,  Gürcistan 
ve Bulgristan’da düzenlenen 
yarışmalarda da birincilik alan 
Damla Koşar,  başarısını eğit-
menlerine ve disiplinli çalışma 
sonucu elde ettiğini belirterek, 
„Derecelerimi biriktirip, eğiti-
mime yurtdışında devam etmek 
istiyorum“ dedi.

Piyano öğretmeni Elena Çekiç 
ise, şöyle dedi:“Damla’nın ba-
şarılarına alıştık. O bir mü-
zik insanı olacak. Müzik eğiti-
mi hem bireyi hem de toplumu 
zenginleşt ir ir.  Bu anlamda 

Damla, kız çocuklarının oku-
malarına ve müzikle ilgilenme-
lerine iyi bir modeldir. Damla, 
gün geçtikte kendisini yeniliyor 
ve aşıyor.“

Damla Koşar’ın müzik direktö-
rü  Rüstem Avcı ise, Damla ve 
Mert  Hakan Şeker gibi müzik 
dahilerinin yeniden hayata ge-
çirilmesini bekledikleri Harika 
Çocuk Yasası’ndan yararlanma-
ları gerektiğini vurgulayarak, 
şöyle konuştu: „Geçen şubat 
ayında konuyu dönemin Kültür 
ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya 
iletmiş ve ilgi gösteren sayın 
bakan hemen çalışma başla-
tılması talimatı vermişti. Yeni 
Kültür ve Turizm Bakanımız 
Numan Kurtulmuş’un da konu-
ya ilgi göstermesini ve bu yete-
nekli çocuklara devlet katkısı-
nın sağlanmasını bekliyoruz.

Viyana’da yapılan 
uluslararası müzik 

yarışmasına katılan  
Bursa Akademix Gü-
zel Sanatlar Merkezi 

öğrencilerinden 18 ya-
şındaki Damla Koşar 

birinci oldu.

Damla Viyana`da birinci oldu

Al m a n y a  İ ç i ş l e r i 
B a k a n l ı ğ ı  S ö z c ü s ü 
J o h a n n e s  D i m r o t h , 

Cuma günü Berlin’de yaptığı 
açıklamada; Sığınma Yasası’na 
göre, Almanya’da sığınma baş-
vurusunda bulunan bir sığın-
macının, soruşturma devam 
ederken, zulüm gördüğü için 
ayrıldığı vatanına geri dönme-
si halinde, başvurusunun geri 
çekilmiş sayılabileceğini söy-
ledi. Bunun, ilgililer için cid-
di sonuçları olduğunu belir-
ten Dimroth, bu kişilerin kendi 
iradeleriyle, örneğin tatil için, 
vatanlarına geri dönmeleri ile 
zulüm iddialarının inandırıcı-
lığını kaybettiğini ifade etti.

D i m r o t h ,  A l m a n y a ’ d a 
hâlihazırda sığınmacı ya da 
mülteci  statüsü hakkını el-
de etmiş olanların, vatanları-
na seyahat etmelerinin,  bazı 
durumlarda, mevcut kazanım-
larının geri alınmasına ve ko-

runma statülerinin kaybedil-
mesine sebep olabileceğini de 
sözlerine ekledi.

Yaklaşık 100 mülteci

Konu; Heilbronner Stimme ve 
Mannheimer Morgen adlı yerel 

Alman gazetelerinin, Baden-
Württemberg’de, 2014’ten bu 
yana birçok kez ana vatanları-
na seyahat etmiş olan ve sığın-
macı olarak korunma statüle-
rini halen muhafaza eden 100 
mülteci bulunduğu şekildeki 
haberleri ile gündeme geldi.

A l m a n y a  H ü k ü m e t i ’ n i n 
E n te g r a s yo n  Ve k i l i  Ayd a n 
Özoğuz, bu seyahatleri,  ba-
zı koşullar altında anlayışla 
karşıladığını ifade etti. Funke 
Medya Grubu gazetelerine yap-
tığı açıklamada; “Sığınma hak-
kı kazanmış bir mültecinin, 
kısa süreliğine memleketine se-
yahat etmek istemesinin önem-
li  sebepleri  olabilir.” diyen 
Özoğuz, olası durumlardan bi-
rinin yakın bir akrabanın ölü-
mü olabileceği örneğini verdi.

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın 
kendisi de benzer durumda kaç 
mülteci olduğunu bilmese de 
bakanlık sözcüsü Dimroth, söz 
konusu rakamların eyalet yö-
netimlerince kaydedildiğini ve 
durumun farkında olduklarını 
söyledi.

Mülteciler, tatil için 
memleketlerine gidiyor

Her geçen gün daha 
fazla sığınmacı, zulüm 
gördükleri için ayrıldık-
ları memleketlerine tati-
le gidiyor. Geçici ziyaret 

için ana vatanlarına 
dönen Almanya’daki 

mülteciler, korunma sta-
tülerini kaybedebilirler.

DIE BESTEN SCHULEN FÜR
UNSERE KINDER.
 DAMIT SIE BEKOMMEN, WAS IHNEN ZUSTEHT.   
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Avusturya Genel Seçimleri için ilk kez bu kadar fazla başvuruda bulunuldu. Ülke ve eyalet 
düzeyinde, toplam 16 parti seçime katılmak istiyor. İçişleri Bakanlığı’na göre, ülke çapında, 

oy pusulasında yalnızca 10 adayın ismi yer alacak. Avusturya vatandaşı Türkler SPÖ Partisine 
ilgi göstermeye devam ediyorlar.

15 Ekim 2017’de gerçekleşti-
rilecek olan Avusturya Genel 
Seçimleri için ilk kez bu ka-
dar fazla başvuruda bulunul-
du. Seçime katılmak isteyen 16 
aday var ve bunların 6’sı yal-
nızca eyalet düzeyinde yarışa-
cak. İçişleri Bakanlığı’na göre, 
Avusturya çapında, oy pusu-
lasında yalnızca 10 adayın is-
mi yer alacak. Bunların arasın-
da, henüz kendini gün yüzüne 
çıkarmamış olan ve “Beyazlar” 
(Weißen)  olarak adlandırı-
lan bir liste de var. İçişleri 
Bakanlığı’nın mevcut verilerine 
göre oy kullanma hakkına sahip 
Avusturyalı sayısı ise 6,399.054
.
Avusturya çapında, oy pusu-
lasında 10 adayın bulunma-

sı durumu, şu ana kadar yal-
nızca bir kez yaşandı ki bu da 
2008 yılındaydı. Bu yıl seçim-
lere katılacak olan partilerin 
beşi, hâlihazırda parlamento-
da görev yapıyor: Avusturya 
Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ), 
Avusturya Halk Partisi (ÖVP), 
Avusturya Özgürlük Partisi 
(FPÖ), Yeşiller ve NEOS. Mevcut 
parlamentodan aşina olduğu-
muz diğer adaylar ise üçer mil-
letvekilinin imzası ile seçim 
bölgesi tekliflerini sunan eski 
Yeşiller Partili Milletvekili Peter 
Pilz’in listesi ve FPÖ’den ayrı-
lan Karl Schnell’in “Avusturya 
Bağımsız Listesi”.

Diğer adayların, Avusturya ça-
pında, eyalet büyüklükleri-

ne göre uygun dağılımı yapıl-
mış (eyaletine göre 100 ila 500 
arası) en az 2600 destek im-
zası toplaması gerekiyordu. 
Avusturya’nın dokuz eyaletinin 
tamamında bunu başaran üç 
parti oldu: Bu yıl genç Yeşiller 
ile birlikte KPÖ PLUS olarak se-
çime katılacak olan Avusturya 
Komünist Partisi, GILT ismiy-
le seçime katılacak olan Roland 
Düringer’in listesi ve internet si-
telerinde kendilerini parti ola-
rak değil de “doğrudan demok-
rasi aracı” olarak tanımlayan 
Beyazlar (Weißen).

Bu sene, en çok seçeneği olan 
eyalet ler  ise  13’er  l iste  i le 
Viyana ve Vorarlberg. Adaylık 
için 500 destek imzasının ge-

rekli  olduğu Viyana’da, yu-
karıdaki  part i lere  i laveten 
3 liste daha seçime girecek: 
Kısaca EUAUS olarak bilinen 
“Avusturya, Göçü Durdurmak, 
Sınır Koruma, Tarafsızlık ve 
AB’den Çıkış İçin” adlı liste, 
kısa adı ODP olan “Siyasette 
Evsizler” listesi ve kısa adı 
SLP olan “Sosyalist Solcular 
Partisi”. 100 destek imzasının 
gerekli olduğu Vorarlberg’de, 
oy pusulasında kendine yer bu-
lan partiler ise şöyle: Kısa adı 
CPÖ olan “Avusturya Hristiyan 
Partisi”, “Erkekler Partisi” ve 
kısa adı NBZ olan “Gelecek İçin 
Yeni Hareket”. SLP, ilk kez, yal-
nızca Viyana’da değil Yukarı 
Avusturya pusulalarında da yer 
alacak.

Avusturya Genel Seçimleri:

Hangi partiyi seçelim?

Altı yeni aday

Bu sene, oldukça fazla deni-
lebilecek kadar yeni aday (al-
t ı  aday) ,  Avusturya  G enel 
Seçimlerine giriyor: Pilz Listesi, 
Avusturya Bağımsız Listesi, 
Düringer  Listesi ,  B eyazlar, 
NBZ ve ODP. Böylelikle, ikin-
ci Cumhuriyet’in parlamen-
to adaylarının sayısı toplamda 
82’ye yükselmiş oluyor. Şu ana 
kadar yapılan 21 seçim için aday 
olan toplam 76 parti arasından, 

parlamentoya girmeyi başarmış 
olan parti sayısı ise yalnızca 9.

Cuma günü sunulan, eyalet ve 
ülke bazında seçim listelerini 
içeren seçim bölgesi teklifleri, 
şu an seçim ofisleri tarafından 
inceleniyor ve en geç önümüz-
deki Perşembe gününe kadar 
karara bağlanılacak ve kamuo-
yuyla paylaşılacak. Ulusal yet-
ki dağılımına katılmak isteyen 
partilerin ise 28 Ağustos’a ka-
dar ulusal seçim listelerini sun-

maları gerekiyor. Sonuçlar ise 
Ulusal Seçim Kurulu tarafın-
dan 31 Ağustos’ta açıklanacak. 
Ulusal Seçim Kurulu, teorik ola-
rak bölgesel seçim kurullarının 
kararlarını da düzeltebilir ve ge-
rektiğinde bir adayın adaylığını 
düşürebilir.

İçişleri Bakanlığı’na göre 15 
E k i m’d e  Av u s t u r y a  G e n e l 
Seçimlerine katılmak isteyen 
partilerin isimleri ve kısaltma-
ları şu şekilde:

Federal düzeyde

– Avusturya Sosyal Demokrat 
Partisi (SPÖ)

– Sebastian Kurz listesi – Yeni 
Avusturya Halk Partisi (ÖVP)

– Avusturya Özgürlük Partisi 
(FPÖ)

– Yeşiller – Alternatif Yeşiller 
(GRÜNE)

– NEOS – Irmgard Griss ve va-
tandaşlar ile birlikte özgür-
lük ve sorumluluk için yeni 
Avusturya (NEOS)

– Beyazlar – Karar halkın-
dır. Avusturya’da herkesin söz 
hakkı vardır. Halk hareketi 
(WEIßE)

– Avusturya Bağımsız Liste – 
Dr.Karl Schnell FPS listesi 
(FLÖ)

– Avusturya Komünist Partisi 
ve PLUS Platformu – Açık lis-
te (KPÖ)

– Peter Pilz listesi (PILZ)

– Roland Düringer Listesi – 
Oyum fark yaratır. (GILT)

Eyalet düzeyinde

Viyana ve Yukarı Avusturya

– Sosyalist Solcular Partisi 
(SLP)

Vorarlberg

– Avusturya Hristiyan Partisi 
(CPÖ)

– Erkekler Partisi – Adil bir bir-
liktelik için (M)

– Gelecek İçin Yeni Hareket 
(NBZ)

Viyana

– Avusturya, Göçü Durdurmak, 
Sınır Koruma, Tarafsızlık ve 
AB’den Çıkış İçin (EUAUS)

– Siyasette evsizler (ODP)

15 Ekim 2017
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Türkiye’de parası bulunan, 
gayrimenkulü ya da araba-
sı olan gurbetçiler artık sos-

yal yardımlaşma kapsamında yar-
dım alamayacak. Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı’na üye olan 57 
ülke arasında imzalanan ‘Otomatik 
Bilgi Transferi’ anlaşması kapsa-
mında sıkı denetim gerçekleştirile-
cek. Anlaşma kapsamında ülkeler 
arasında vatandaşın banka bilgileri 
dâhil olmak üzere mal varlıklarının 
ne durumda olduğu da öğrenilebile-
cek. Bu kapsamda yıllarca çalışarak 
para biriktiren ve Türkiye’de yatı-
rım yapan gurbetçiler daha önce al-
mış olduğu sosyal yardımlaşma pa-
ralarından dolayı da işleme maruz 
kalabilecekler. 2016 yılında AGİT’e 
üye ülkeler tarafından alınan ka-
rar kapsamında anlaşmanın 1 Ocak 
2018’den itibaren yürürlüğe girece-
ği ifade ediliyor. Milyonlarca Türk 
vatandaşının yaşadığı Almanya’da 
son 10 yıl içerisinde alınan sosyal 
yardım paralarının da işleme ma-
ruz kalınacağının öğrenilmesiyle 
binlerce vatandaşın mağdur olaca-
ğı tahmin ediliyor.

Konu hakkında bilgi veren Maliye 
Bakanlığı, anlaşmanın vergi ka-
çakçılığını önlemek kapsamında 

önemli bir konuma sahip olduğu-
na dikkat çekerken bilgi paylaşı-
mının mecburi olmadığını ifade et-
ti. Böylece Almanya ve Fransa’da 
yoğun olarak yaşayan gurbetçi 
vatandaşların sosyal yardımlaş-
ma kapsamında cezaya çarptırıl-
maması için Türk bakanlık hassas 
davranacak. Konu hakkında bil-
gi veren Maliye Bakanlığı yetkili-
si;” 1 Ocak 2018’den itibaren AGİT 
ülkeleri arasında yürürlüğe gire-
cek olan ‘Otomatik Bilgi Transferi’ 
anlaşması öncelikle vergi kaçakçı-
lığının önemli oranda önüne geç-
mek amacıyla imzalanıyor. Ancak 
Avrupa ülkelerinde yaşayan gur-
betçi vatandaşlarımızın sosyal 
yardımlaşma parası aldıkları ge-
rekçesi ile 10 yıl geçmişe dönük 
olarak yapılabileceği ifade ediliyor. 
Türkiye’ye ziyarete geldiklerinde 
içinde barınabilecekleri evlerinin 
dahi bilgi paylaşım kapsamında 
değerlendirileceği iddialarına kar-
şılık, yurtdışında gurbetçi olan va-
tandaşlarımızın mağdur olmama-
sı için bakanlığımız ne gerekiyorsa 
onu yerine getirecektir” şeklinde 
konuştu. 

Anlaşmanın hukuksal 
yönleri neler?

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT) üye ülkeleri ara-
sında 2016’da üzerinde uzlaşılan 
“Otomatik Bilgi Transferi” anlaş-
masına göre üye bir ülkenin, ken-
disinden istenmesi durumunda 
vatandaşlarının banka bilgilerini 
diğer üye ülkelere vermesi gereke-
cek. Bu imkân doğrultusunda, ya-
şadığı yabancı ülkede sosyal yar-
dım almakta olup da Türkiye’de 
parası ve faiz geliri olanların hak-
sız yere yardım aldıkları sonucuna 

varılacak ve haklarında kanuni iş-
lemler yapılabilecek. Her ne kadar, 
parasal imkânları çok iyi olmasına 
rağmen bulunduğu yabancı ülke-
den sosyal yardım almak amacıyla 
kötü niyetli davrananları hedef alsa 
da bu anlaşmanın uygulamaya ko-
yulmasıyla beraber gerçek mağdu-
riyetlerin meydana gelme ihtima-
li de oldukça fazla olacağı tahmin 
ediliyor. Bu kapsamda Türkiye’de 
parası ve faiz geliri olanların, an-
laşmanın yürürlüğe gireceği 1 Ocak 

Avusturya`da sosyal yardım alanlar 
Türkiye’den kontrol edilecek

Yurtdışında yaşadıkları ülkede sosyal yardım alan gurbetçiler 1 Ocak 2018’den itibaren mercek altına alı-
nacak. Uluslararası anlaşma kapsamında yardım alan vatandaşların Türkiye’deki mal varlıkları ve para-

ları incelenecek.

2018’den itibaren tespit edilebilme-
leri artık mümkün olacağı için çok 
dikkatli davranmaları gerekiyor. 
Ceza Hukukçusu Mahmut Yılmaz 
dikkat edilmesi gereken hususlar 
hakkında şu açıklamalarda bulun-
du; “Şunu söylemek icap eder ki 
uygulama iki yönden sonuç doğu-
racaktır ki bunlar, cezai ve huku-
kidir. Şu hâlde vatandaşlarımızın 
dikkat etmeleri gereken hususlar 
sıralana bilir.”

Gurbetçi vatandaşların 
yapması gerekenler

Mesela, Almanya ve Avusturya`da  
sosyal yardım alma durumun-
da bulunan vatandaşlarımızın, 
Türkiye’deki faiz gelirlerini be-
yan etmeleri durumunda hakla-
rında cezai herhangi bir soruş-
turma açılmayacaktır. Böylece 
cezai sorumluluktan kaçınabile-
ceklerdir. Bu konuda hususiyet-
le “Avukat”, “Vergi uzmanı” gi-
bi yetkin kişilerden profesyonel 
destek alınmalıdır.

* Özellikle vatandaşlarımızın uy-
gulama karşısında bilgilendirilme-

leri noktasında başkonsoloslukla-
rımıza bu konuda büyük görevler 
düşmektedir. Buna karşılık da va-
tandaşlarımızın konsolosluklarla 
daimî surette irtibat halinde olma-
larında fayda bulunmaktadır.

* Uygulama sonrası meydana ge-
lebilecek mağduriyetlerin gide-
rilmesi noktasında da örneğin 
Almanya’daki gurbetçilerimizin 
Alman yargı makamlarına avukat-
lar aracılığıyla başvurmaları, hu-
kuki haklarını sonuna kadar ta-
lep etmeleri gerekmektedir. Buna 
rağmen sonuç alınamaz ve iç hu-
kuk yollarının tamamı da tüke-
tilmiş ise bir başka seçenek var-
dır ki o da Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne başvurmaktır.

* Olası bir mağduriyete karşı müra-
caat olunabilecek bir başka mercii 
de Türkiye’nin bizatihi kendi yargı 
makamlarıdır. Unutulmamalıdır ki 
vatandaşı ile alakalı bilgi paylaşı-
mında bulunacak olan Türkiye’dir. 
Haliyle mağdur vatandaşlarımızın 
Türkiye’ye karşı tazminat isteme 
hakları hukuk çerçevesinde müm-
kün olabilecektir.

GLASEREI
Ayna Vitrin, Masa Camları, Kapı ve 
Pencere Camları, Hediyelik Eşya, 
Banyo Rafları, Mutfak Camları

CAM BİZİM İŞİMİZ
SİGORTALI EVLERİN CAM DEĞİŞTİRME 
ÜCRETİ SİGORTA ŞİRKETİNDEN ALINIR.

24 saat acil arama hattı: 

0699 110 49 021
Viyana ve Niederösterreich 
çevresi ve köyleri

CAMCI TAYFUN 
VİYANA VE NİEDERÖSTERREİCH 
ÇEVRESİ VE KÖYLERİ

01 943 69 15
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Yeni Akit yazarı 
Abdurrahman Dilipak, 
“Camilerde rüşvet pa-

zarlıkları yapılıyor” dedi ve 
AKP’nin “belediyeler üzerinden 
geldiğini ve belediyeler yüzün-
den iktidardan gidebileceği” 
mesajını verdi.

“Şu alçak, hain, lanet ola-
sı rüşvetçilerden yakanızı bir 
an önce kurtarın nasıl kurtara-
caksanız. Bunlar herkesi hara-
ca bağlıyor. İhalelere hile ka-
rıştırıyorlar, imar işlerinde bu 
işler çok fazla. İli, ilçesi yok. Bu 
işe vakfı, camiyi de karıştırıyor-
lar. Cami avlusunda rüşvet pa-
zarlığı yapıyor bu ahlaksızlar” 
diyen Dilipak’ın yazısının ilgili 
bölümü şöyle:

“Daha önce de yazdım, bu 
iktidar belediye üzerinden gel-
di, belediyelerle gidebilir.

Şu alçak, hain, lanet olası 
rüşvetçilerden yakanızı bir an 
önce kurtarın nasıl kurtaracak-
sanız. Bunlar herkesi haraca 
bağlıyor. İhalelere hile karıştı-
rıyorlar, imar işlerinde bu işler 
çok fazla. İli, ilçesi yok.

Bu işe vakfı, camiyi de karıştı-
rıyorlar. Cami avlusunda rüşvet 
pazarlığı yapıyor bu ahlaksızlar.

Açık söylüyorum, bunları ih-
bar edelim. Direnelim, teslim 
olmayalım.

İhale şartnamesini adrese 
teslim hazırlıyorlar. Yine kaza-
nacak olursanız ihaleyi iptal 
ediyor.. Rakamları o kadar şi-
şiriyorlar ki, normal bir teklif 
zaten çok düşük diye eleniyor. 
Araya başka naylon şirketleri 
sokuyorlar.

Minareyi çalan kılıfını hazır-
lamış. İhaleyi almak için KİK, 
İdare Mahkemesi, kim uğraşa-
cak. İdareyle inatlaşmayalım 
diyor birileri.. İhaleyi alsan ne 
olacak, bu defa bir eksiklik bu-
lup ödemeyecek.

Bu işi yapanların adı, 

Ahmet, Mehmet, Ali, Hasan, 
Hüseyin! Namaz da kılıyorlar, 
hacca da gidiyorlar.

“Vay o namaz kılanların ha-
line ki”, diye “din günü”nü ha-
tırlatmak gerek bu adamlara!

Müslümanların yüz karası 
bu adamlar.

Hani o “Şeytan sizi Allah’la 
aldatmasın” diye bir ayet var 
ya, bunlar da cami ile vakıfla 
aldatıyorlar!

O kadar arsız ve yüzsüzler 
ki, “nasıl yaparsınız bunu” der-
seniz, biz milletvekilinin oğ-
lundan da aldık” diyorlar.

Rüşveti alan da, haksız bir 
kazanç için rüşvet teklif eden 
de mel’undur.

Bu bir memleket mesele-
si haline geldi. O haram lokma 
sadece yiyeni ve ailesinin dün-

ya ve ahiretini mahvetmiyor, 
ahiretini de mahvediyor. Bir de 
memleket elden gidiyor bu aşa-
ğılık heriflerin yüzünden…”

“Bu pislikleri partilerin-
den uzaklaştırsınlar”

“Bir yolsuzluk, rüşvet olayı 
karşısında partiyi uyaralım, ge-
rekirse yargıya gidelim. Kavga 
gürültü yok. Ama bu alçakla-
ra pabuç bırakmayalım. Bunlar 
yarın devleti de satarlar” diyen 
Dilipak, “Sadece FETÖ ve PKK 
ile mücadele yetmez. AK Parti 
bugün iktidar partisidir. AK 
Partililer partilerine sahip çık-
sınlar. Bu pislikleri partilerin-
den uzaklaştırsınlar, meydanı 
bu hainlere ve zalimlere bırak-
masınlar” ifadelerini kullandı.

Dilipak: ‘Camilerde rüşvet 
pazarlıkları yapılıyor’

Yeni Akit Gazetesi 
yazarı Abdurrahman 

Dilipak, bugünkü yazı-
sında belediyelerde 

yolsuzluklar yaşandığı-
nı ifade ederek „Daha 

önce de yazdım, bu 
iktidar belediye üzerin-
den geldi, belediyelerle 
gidebilir. İhalelere hile 

karıştırıyorlar, imar işle-
rinde bu işler çok fazla. 

İli, ilçesi yok. Bu işe 
vakfı, camiyi de karış-
tırıyorlar. Cami avlu-

sunda rüşvet pazarlığı 
yapıyor bu ahlaksızlar“ 

dedi.

Birol Kılıç yazdı.

Ar t ı k  h a n g i  p a r t i n i n 
Avusturya’da iktidara ge-
leceği ya da parlamento 

dışı kalacağı, onları sanki ilgilen-
dirmiyor.  Avusturya `da Kafaları 
ve ruhları çok karışık. 

300 binden fazla Türkiye göç-
meni, bugüne kadar hiç olma-
dığı kadar, tüm partiler için; 
“Wurscht, gleichgültig” yani 
Türkçe söylemek gerekirse “zur-
nanın son deliği” niye oldu?

Hiçbir parti, Türkiye göçmen-
lerini kazanmak için bir prog-
ram yapmış, gönüllerini almak 
için bir adım atmış değil ya da at-
mak istemiyor. Tam tersine bir-
çok partinin, seçim kampan-
yalarında, Türkiye göçmenleri 
içindeki yanlış kişi, kurum ve ku-
ruluşları eleştirerek oy toplama ça-
bası içerisinde olduğu görülüyor.  
Bunun suçlusu kimler ? 

Peki, Türkler bu karşı ne yapı-
yor? Kocaman bir hiç. 

Tespit 1 : Diyanet 2017-2021 yıl-
ları için stratejik plan hazırla-

dı. Planda imam hatip liselerinin 
mezun sayısının kontrolsüz oldu-
ğunun ve mezunların nitelik so-
runu bulunduğunun altı çizildi. 
Raporda ‘dine ilginin arttıkça ah-
laki değerlerin aşındığı’ da vur-
gulandı. Bunu diyen biz değiliz. 
Diyanet. Ne diyor Diyanet: “Dine 
ilginin arttıkça ahlaki değerler aşı-
nıyor yani azalıyor.” Niye acaba? 

Te s p i t  2 :  L a i k  Tü r k iye 
Cumhuriyeti’ni koruyacağız di-
yenler ile bunu yıkacağız diyen 
Milli Görüş, AKP ve diğer benzeri 
yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ara-
sındaki yıllardır süregelen savaş, 
tepe noktasına ulaşmış durumda.  
Tespit 3 : Türkiye’nin itibarı, hem 
yurtiçinde hem yurt dışında, kuv-
vetler ayrılığının olmadığı, adalet 
ve hukukun kalmadığı haydut bir 
devlet olduğu haberleri ile dolu. 

Tespit 4:  Türkiye’de insan-
lar iki kutba ayrılmış ve birbirine 
düşman olmuş durumda. 

Çok üzücü bir durum değil mi? 
Bir de buna sevinenler var. Bu 
daha da üzücü değil mi? Burada 
kimler, hangi partiler ya da han-

gi iktidar hata yaptı ve hala ya-
pıyor? Niye Avusturya’daki bin-
lerce vatandaşımız, Avusturya 
vatandaşlığından atılmak isteni-
yor ve bunun için evlerine mek-
tuplar gönderiliyor? Bu duruma 
bizleri kimler düşürdü? Her alan-
da Türklere ayrımcılık yapılma-
sına neden olanlar, suçlu olduk-
ları halde, nasıl oluyor da hala 
ortalıkta kendilerini Türklerin ve 
Müslümanların temsilcileri ola-
rak tanıtıyor ve ileri geri konuşa-
rak Avusturya’nın midesini bu-
landırıyor? Bu din bezirgânlığı 
nereye kadar gidecek? 

Din bezirgânlığına karşı çıkı-
yormuş edasıyla yangının üzeri-
ne benzinle gidilen bu oyunlar 
nereye kadar sürecek? Bu Recep 
İvedik  modunda cahilce Türkleri 
temsil etme sevdası  nereye ka-
dar devam edecek? Türk kelime-
si, Avusturya’da daha ne kadar 
yerin dibine sokulacak? 

Müslümanlık ve İslam adı al-
tında, bu kadar ahlaksızlık, hır-
sızlık, dolandırıcılık, Huysuz 
Virjin’liğe niye göz yumuyoruz ?  
En büyük sorunumuz ahlak, gör-
müyor musunuz? Çevrenize ba-
kın lütfen. Herkes; ağzından dü-
şürmediği Allah, peygamber, 
namaz, oruç, hac, umre ve hadis 
kelimeleri ile adeta milleti Allah 
adına dolandırıyor. Lokman 
Süresi 33. Ayet ne diyor : “ Aman 
o yaman aldatıcı seni Allah diye-
rek kandırmasın.”

Bu nasıl bir çokbilmişlik ama 
aslında kör cahilliktir? Aynaya 
bakmaktan neden kaçınıyor ve 
hep zeytinyağı gibi üste çıkma-
ya çalışıyoruz? Toplumsal ola-
rak ahlaki çöküş yaşıyoruz. 
Avusturya’da ise, bunun çif-
te kavrulmuşunu yaşıyoruz. 
Sosyal devlet sisteminin dün-
yanın en iyilerinden biri olduğu 
Avusturya’da yaşıyoruz bunla-
rı. Eğitimin, anaokulundan üni-
versiteye kadar devlet tarafından 
desteklendiği bu ülkede, ken-
dini Türkiye takıntısı ile bu ka-
dar rezil eden başka bir göçmen 

toplum var mı? Ne kendinimize 
ne ne Türkiye`ye yararımız var.  
Ahlaksızlıklar karşısında niye 
sessiz kalıyoruz. Sizin ahlak an-
layışınız nedir? İyi ile kötü ara-
sındaki niyet, karar ve etkinlik 
farklılığı veya üzerinde uzlaşılan 
bireyler arası kurallar ahlak değil 
midir? Niye kötülüklerin ve züm-
lümlerin karşısında ses çıkarmı-
yoruz ? Ahlaksız insanlar mutlu 
olabilir mi ? Sözü, bu konuda ka-
fa yoranlara bırakalım ve bakın 
bakalım onlar ne diyor:

Peki “El ile gelen düğün, bay-
ram” diyen, “Bana dokunma-
yan yılan, bin yaşasın.” diyen 
sorumsuz, vicdansız, dikkatsiz, 
bilinçsiz, umursamaz, hoyrat 
bir yığına neden dönüştük? Hani 
“üstün ahlak” bizdeydi? “Bizden-
onlardan” ayrımı yaparak, adam 
kayırarak,  torpil le,  rüşvet-
le, yalanla yürütülen işleri, ne-
den Türkiye’de hoş görüp bir de 
Avusturya’ya getirmeye kalkıyo-
ruz? Ahlak yok. İlke yok. Namus 
yok. Zekâ yok. Bilinç, vicdan, gör-
gü, nezaket, onur yok. Kendimizi 
“en yüce, erişilmez, kahraman, 
benzersiz, temiz, haklı…” gördü-
ğümüz sürece, ahlaki sorunumu-
zu fark etmediğimiz sürece beli-
mizi nasıl doğrultacağız? 

Toplumsal ahlakı nasıl oluş-
turacağız? Nasıl bir yol izleyece-
ğiz ki hem Sünni hem Alevi hem 
Atatürkçü hem İslamcı hem de di-
ğer tüm kesimler, “ahlaki kural-
lar” denildiğinde aynı şeyi anla-
yacak? 

Edep ile ahlak arasındaki far-
kı görelim. Din ile ahlak arasın-
da bir bağ olmadığını görelim. 
Ahlakı, cinsellikten ibaret zan-
netmenin büyük bir hata olduğu-
nu görelim. Ve bilelim ki ahlaksız 
bir toplum, çürük bir toplumdur. 
Çürümek, kokuşmak, mahvol-
mak istemiyorsak, gelin bu ahlak 
meselesini Avusturya’da günde-
me alalım. 

Ötekinin ahlaksızlığını hay-
kırmadan önce, kendi ahlakımızı 
gözden geçirmeyi unutmayalım. 

Dindarlık adı altında 
ahlaksızlık niye artıyor? 

15 Ekim 2017 tarihinde Avusturya seçime gider-
ken Türkiye göçmenleri, son 50 yıllık tarihlerin-

de hiç olmadıkları kadar mutsuz. Niye?
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Viyana-Mesleki eğitimin 
gelişimi için bu yıl Viyana 
Belediyesi tarafından 10 

milyon Euro ayrıldı. Teşvikler, 
farklı projeler kapsamında te-
min edilebiliyor. Waff’ın “Eğitim 
Hesabı” (Bildungskonto), her 
eğitim derecesine göre farklı teş-
vik ve finansal destek teklifle-
ri sunuyor. Özellikle; mesleki 
sınav, matura ve ikinci eğitimle-
rini tamamlamak isteyen kişile-
rin desteklenmesi hedefleniyor. 
Bunun için waff, 1000 Euro’ya 
kadar, mesleki eğitimin gelişimi 
için ise 2000 Euro’ya kadar des-
tek sağlıyor.

Son bir buçuk yılda, 7000’den faz-
la kişi “Eğitim Hesabı”ndan fay-
dalandı. Bunların büyük kısmını; 
sosyal hizmetler ve yetişkin eğiti-

mi, büro ve muhasebe, sağlık, tıp 
ve pedagoji gibi alanlar oluşturu-
yordu.  Zira bu alanlar, işgücü piya-
sasında gelecekte de talebin yük-
sek olmaya devam edeceği alanlar.

“Herkes için eğitim”

En  f a z l a  z o r u n l u  e ğ i t i m i -

ni  tamamlamış olan insan-
lar, “Fırsat çekleri” (Chancen-
S c h e c k s )  k a p s a m ı n d a , 
eğitimlerine devam edebilir. 
Bunun için waff, 3000 Euro’ya 
kadar destek sunuyor. “Gözü 
Pek Programı”, sunulan teklif-
lerden bir diğeri. Bu programın 
hedefinde ise kariyer değişikli-

ği isteyen çalışan kadınlar var.
“Eğitim, ekonomik engeller 
yüzünden suya düşmemeli.” 
diyen Viyana Eyaleti Maliye 
ve Ekonomi Bakanı  Renate 
Brauner (SPÖ), özellikle bugü-
ne kadar mesleki eğitim için az 
yatırımda bulunmuş kişilere 
ulaşılmak istenildiğini söyledi.

Viyana-Saldırgan, U3 met-
ro hattının Neubaugasse 
durağında, pusuya yatmış 

kurbanını bekliyordu. Olayın şo-
kundaki mağdur ise henüz sorgu-
ya çekilemedi.

24 yaşındaki genç kadın,  Pazartesi 
günü saat 22.05’de, U3 metro hat-
tının Neubaugasse istasyonunda 
trenden indi. Kulağında kulaklık 
bulunan kadın, yürüyen merdi-
venlerde duruyordu ve birden ar-
kasından bir adam yaklaştı. Hiçbir 
şey söylemeden kadının üzerin-
deki yazlık elbiseyi sıyırdı, kadı-
nı sıkıca tuttu ve yardım çığlıkları 
atan kadına tecavüz etti. Şans ese-
ri yakında bulunan başka bir yol-
cu, olaya hemen müdahale etti. 
Ancak saldırgan kaçmayı başardı.

Polis sözcüsü Thomas Keiblinger: 

“Halihazırda Viyana Şehir 
Hatları’ndan (Wiener Linien) tüm 
video materyallerini talep etmiş 
bulunuyoruz ve saldırganın mas-
kesiz olduğunu biliyoruz.”  de-
di. Failin kimliğinin tespit edilme 
ihtimali çok yüksek. Soruşturma 
tüm hızıyla devam ediyor.

Tanıklar aranıyor

Aynı zamanda polis, olayın aydın-
latılmasında önemli rol oynayabi-
lecek ve mağdura bu konuda yar-
dımcı olabilecek görgü tanıklarını 
arıyor. Tanıkların en yakın polis 
karakoluna başvurması isteniyor.

Psikolojik hasarın haricinde baş-
ka bir yaralanması olmayan genç 
kadının hastaneye gitmesi ise ge-
rekmedi.

Viyanalı öğrencilerin 
%18’i, ilköğretimlerini 
tamamladıktan sonra, 
Almanca eğitim stan-
dartlarına erişememiş 
oluyor.  “SPÖ-Yeşiller 
koalisyonu, bunu gör-

mezden gelmeye devam 
edemez.” diyen NEOS, 
bu kapsamdaki çocuk-

lara, yaz tatillerinin 
son üç haftası, zorun-

lu yoğunlaştırılmış 
Almanca kursu verilme-

sini istiyor.

NEOS Partisi, Almanca için 
Viyana Eyaleti’nin gönül-
lülük esasına dayalı tek-

liflerini oldukça yetersiz bulu-
yor. Zira Viyanalı öğrencilerin 
neredeyse beşte biri, ilköğretim 
sonrası yeteri düzeyde okuma 
becerisinden yoksun ve zorunlu 
eğitimini tamamlayan öğrencile-
rin üçte biri, okul sonrası yönü-
nü doğrudan AMS’e (Avusturya 
İş Kurumu) çeviriyor.

NEOS’un önerisi ise, yaz tatille-
rinin son üç haftası zorunlu yo-
ğunlaştırılmış Almanca kursla-
rının düzenlenmesi: “Ailelerin, 
çocuklarının bu imkândan fay-
dalanmasına engel olması halin-

de, ilk olarak uyarıda bulunul-
malı ardından ise aile yardımları 
kısılmalı.”

“Uzmanlar ve öğretmenler sü-
rekli, Almanca bilgisi yeter-
siz olan çocuklar için uzun ta-
tillerin bir problem olduğunu 
söylüyorlar. Öğrenimleri sekte-
ye uğratılıyor.” şeklinde konu-
şan NEOS Viyana Grup Başkanı 
Beate Meinl-Reisinger: “Bu ne-
denle tatillerde, yoğunlaştırılmış 
Almanca kurslarının verilmesini 
istiyoruz.” dedi. Entegrasyon atı-
lımları kapsamında NEOS, nor-
mal derslere katılım öncesi, bir 
yıllık hazırlık sınıflarının açıl-
ması talebinde de bulundu.

Viyana Eyaleti’nden eğitime 
10 milyon Euro destek

Genç kadına U3 metro 
istasyonunda tecavüz

NEOS: “Almanca açığı olan 
çocuklar için daha kısa tatil”

Viyana Çalışanları 
Destek Fonu’nun (waff) 
hedefinde, iş piyasasın-
daki mevcut gerilemeye 
rağmen, Viyanalıların 

mesleki eğitiminin geli-
şimi yer alıyor.

Polis, olayın aydınlatılmasına yardımcı 
olabilecek cesur görgü tanıklarını arıyor.

Spiegel dergisinin aktar-
dığına  göre  Maassen, 
Türkiye’nin Almanya’daki 

istihbarat faaliyetlerinin bir 
müttefik ülkenin faaliyeti ola-
rak nitelenebilecek sınırı aş-
tığını belirtti.Almanya’nın iç 
istihbarat örgütü Anayasayı 
Koruma Teşkilatı (Bundesamts 
für Verfassungschutz) Başkanı 
Hans George Maassen, Türkiye 
Almanya ilişkilerine dönük çar-
pıcı iddialarda bulundu.

Spiegel dergisinin aktardığı-
na göre Maassen, Türkiye’nin 
Almanya’daki istihbarat faali-
yetlerinin bir müttefik ülkenin 

faaliyeti olarak nitelenebilecek 
sınırı aştığını belirterek, şu ifa-
deleri kullandı:

„Geçen yaz yaşanan darbe giri-
şiminden sonra gelinen süreçte 
Türkiye’yi sadece bir müttefik 
olarak değil, Almanya’daki fa-
aliyetleri sebebiyle aynı zaman-
da bir hasım olarak görüyoruz“

Almanya’da yaşayan Türklerin 
Almanya’ya çeşitli etkileri ol-
duğunu belirten Maassen, Türk 
istihbaratının Almanya’daki fa-
aliyetlerinin yasal sınırları aştı-
ğını ileri sürdü.

„Türkiye’yi hasım görüyoruz“
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Wissen Sie, dass sich in 
Österreich jährlich über 

1.000 Erdbeben ereig-
nen? Oder warum unser 

Sternenhimmel versc-
hwindet? Und wie funk-

tioniert das menschliche 
Gehirn?

Antworten zu diesen und 
noch mehr Fragen er-
fahren Besucher und 

Besucherinnen an über 60 
Forschungsstationen und bei 
spannenden Show Acts be-
im Forschungsfest NÖ. So kön-
nen Sie an Erlebnisstationen 
Näheres über die Planeten in un-
serem Sonnensystem erfahren, 
anhand einer Kriegssuppe erken-
nen, wie Not und Elend schmec-
ken, einen virtuellen Flug über 
die prähistorische Landschaft von 
Stonehenge unternehmen oder 
sich von einem Roboter Cocktails 
mischen lassen.
S t au n e n ,  E x p e r i m e n t i e re n 
u n d  Au s p r o b i e r e n  –  d a s 
Forschungsfest versteht sich als 
Event für die ganze Familie wo die 
Ergebnisse von Spitzenforschern 
aus Niederösterreich und Wien 
präsentiert werden. Aber nicht nur 
die Forschungsergebnisse werden 
am 15. September präsentiert. Der 
persönliche Dialog zwischen den 
Gästen und den Forscherinnen 
und Forschern sind Ziel des 
Forschungsfestes NÖ.
Für Kinder, Jugendliche und in-
teressierte Erwachsene gibt es 
eine Rätselrallye durch das ge-
samte Forschungsfest .  Zum 
Abschluss wird ab 23:00 Uhr 
ein Wissenschaftsclubbing im 
Rittersaal geboten. Organisiert 
wird das Forschungsfest von 
der Abteilung Wissenschaft und 
Forschung des Amts der NÖ 
Landesregierung.

Eckdaten:
Datum: 15.09.2017
Ort: Palais Niederösterreich
Herrengasse 13
1010 Wien
15:00 Uhr - 23:00 Uhr (im Anschluss 
findet ein Wissenschaftsclubbing 
statt) 
www.noe.gv.at/forschungsfest 
www.facebook.com/wirerklaere-
nes/
Ablauf der Bühnenshoes und 
Showacts:
1 5 : 0 0  U h r -  B e g i n n  d e s 
Forschungsfest
16:00 Uhr- Grand Opening mit 
Landeshauptfrau Johanna Mikl-
Leitner
17:00 Uhr- Show Act 18:00 Uhr- 
Show Act 19:00 Uhr- Show Act 
20:15 Uhr- Show Act der Physik ha-
utnah!“ 21:00 Uhr- Show Act 22:00 
Uhr- Show Act 23:00 Uhr- Ende des
„IIASA- FotoQuest“
„FH St. Pölten – Wearable Theatre“
„Bernhard Weingartner- Gibt es 
Ordnung im Chaos?“
„Werner Gruber- Erleben Sie bei 
atemberaubenden Experimenten 
die Welt”
„Bernhard Weingartner – Wie 
macht man den Dieselskandal 
sichtbar?“ „Science Pool- Sounds 
of Science“ Forschungsfest und 
Beginn Wissenschaftsclubbing”

Forschungsfest 
Niederösterreich 
15.09.2017-Palais 
Niederösterreich

Aşağı Avusturya 
Bilim ve 

Araştırma 
Festivali

Her yıl  Avusturya’da 
1000’den fazla deprem 
meydana geldiğini biliyor 

muydunuz? Ya da yıldızlı gökyü-
zümüzün neden kaybolduğunu? 
Peki beynimiz nasıl çalışıyor?
Bilim ve Araştırma Festivali 
(Forschungsfest) bünyesinde-
ki 60’dan fazla araştırma istasyo-
nunda ve heyecan verici gösteriler-
le, yukarıdaki soruların yanıtları 
ve çok daha fazlası hakkında bilgi 
edinebilirsiniz. Ya da deney istas-
yonlarında; güneş sistemimizdeki 
gezegenler hakkında daha fazlası-
nı öğrenebilir, savaş çorbası vasıta-
sıyla yoksulluk ve sefaletin tadına 
bakabilir, tarih öncesinden kalma 
bir anıt olan Stonehenge’e sanal 
bir gezi gerçekleştirebilir veya bir 
robota kokteyl hazırlatabilirsiniz.
Şaşırmak, tecrübe etmek ve dene-
mek –  Bilim ve Araştırma Festivali, 
Aşağı Avusturya ve Viyana’nın ön-
de gelen araştırmacılarının bul-
gularının sunulduğu, ailelere hi-
tap eden bir etkinliktir. Ama 15 
Eylül’de sunulacak olan tek şey 
araştırma sonuçları değil: Aşağı 
Avusturya Bilim ve Araştırma 
Festivali’nin hedeflerinden biri de; 
konuklar ve araştırmacılar arasın-
da yakın diyalogların kurulması.
Saat 23:00 itibarıyla Şövalye 
Salonu’nda yapılacak olan bilim 

partisinin yanı sıra çocuklar, genç-
ler ve ilgili tüm yetişkinler için fes-
tival boyunca sürecek olan eğlen-
celi bir hazine avı da var.
Bilim ve Araştırma Festivali, Aşağı 
Avusturya yönetiminin Bilim ve 
Araştırma Dairesi tarafından orga-
nize edilmektedir.
Detaylar:
Tarih: 15.09.2017
Yer: Palais Niederösterreich
Herrengasse 13, 1010 Viyana
15:00 - 23:00 
www.noe.gv.at/forschungsfest
https://www.facebook.com/wi-
rerklaerenes/
15:00 – Kapı açılışı
16:00 – Eyalet Bakanı Johanna 
Mikl-Leitner ile büyük açılış
17:00: Gösteri, 18:00: Gösteri, 
19:00: Gösteri, 20:15: Gösteri – 
“Fiziği tecrübe etmek”, 21:00: 
Gösteri, 22:00: Gösteri
23:00: Kapanış ve bilim partisinin 
başlangıcı
Kapanışa kadar sürecek etkinlikler
“Fotoğraf avı” - “St. Pölten Meslek 
Yüksek Okulu – Giyilebilir tiyatro”
“Bernhard Weingartner – Kaosun 
düzeni var mı?”
“Werner Gruber – Nefes kesen de-
neylerle dünyayı keşfedin.”
“Bernhard Weingartner – Dizel 
skandalı nasıl görünür hale  
getirilir?” 
“Bilim havuzu ve bilimin sesleri”

Viyana’nın 1. bölge-
sinde, Herrengasse 
13 adresinde yer 
alan Aşağı Avusturya 
Sarayı’nda (Palais 
Niederösterreich) 
gerçekleştirile-
cek olan Bilim ve 
Araştırma Festivali 
(Forschungsfest), 
15 Eylül günü saat 
15:00’de başlıyor!
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Der Obmann der Türkisc-
hen Kulturgemeinde in 
Österreich, Birol Kilic, 

verurteilt den widerlichen Terro-
ranschlag in Barcelona wie folgt:

„Im Namen der Türkische KUL-
TUR-gemeinde in Österreich 
(TKG)  verurteilen wir die absche-
uliche Terror in Barcelona  auf 
das Schärfste und sprechen den 
Angehörigen der Opfer unser tief 
empfundenes Beileid aus. Un-
ser tiefstes Mitgefühl ist bei den 
Opfern und deren Angehörigen 
in diesen harten und schmerz-
lichen Stunden in Barcelona. 
Dieser Terroranschlag  ist ein 
abscheulicher Terror gegen die 
Menschheit.

Welche „Kräfte“ 
stecken hinter 
diesem Terror?

Wir fordern sofort die Terroris-
ten und diejenigen Kräfte, die 
hinter diesem Terror stehen, 
fündig zu machen. Man kann 
diesen Terror nicht auf einen 

Namen oder eine Richtung re-
duzieren, weil dieser Terror 
mehrere Mütter und Väter hat.  
Hinter diesem Terror in Barce-
lona stecken mehrere Kräfte im 
In- und Ausland.

Eine Drohung für alle Länder
Gegen Terror sollte man, egal in 
welche Art, zusammenarbeiten 

und nicht in Schadenfreude agi-
eren. Niemand sollte aus solc-
hen Terrorakten versuchen Ziele 
zu erreichen, die eigentlich ei-
nen selbst treffen könnten. Ein 
solcher Akt des Terrors im Her-
zen von  Barcelona ist eigentlich 
eine Drohung für alle Länder. 
Terrorismus ist eine interna-
tionale, kannibalistisch sich 

vermehrende Pest, wovon jedes 
Land betroffen sein kann.  Nie-
mand kann sagen: Es geht uns 
nichts an. Kannibalistisch des-
wegen, weil dieser Terror auch 
diejenigen treffen wird, die hier 
im In- und Ausland diesen Ter-
ror als Brandstifter vorbereiten, 
unterstützen und dann als Feu-
erlöscher auftreten.“

TKG verurteilt den widerlichen 
Terroranschlag in Barcelona 

aufs Schärfste!
Die Türkische Kulturgemeinde Österreich (TKG) ist in diesen Stunden mit den Gedanken bei 
den Angehörigen der Todesopfer und den Verletzten die bei der jüngsten Terroranschlag in 

Barcelona . Im Stadtzentrum von Barcelona ist am Donnerstag (17.08.2017) ein Lieferwagen in 
eine Menschengruppe gerast. Traurige Bilanz: 13 Tote, mehr als 100 Verletzte.

Viyana polisi ve Viyana 
ö z e l  p o l i s  k u v v e t i 
WEGA’nın,  geçtiğimiz 

kış, soğuk bir Şubat gününde gö-
reve çağrıldığı operasyon olduk-
ça zorluydu. Çeçen mafya grup-
ları arasındaki çete savaşlarının 
şiddeti, Tuna Adası’nda belir-
gin bir şekilde kendini göster-
mişti. Makinalı tüfekler, şüphe-
liler tarafından kara gizlenmişti. 
Nihayetinde mühimmat polis ta-
rafından ele geçirilmiş ve 22 kişi 
tutuklanmıştı.

Şimdi, çete suçlarına karşı ba-
şarılı bir operasyon daha ger-
çekleştiri ldi.  Yakın zaman-
da, başkent Viyana’da ve Aşağı 
Avusturya’da yapılan ev arama-
larında, kartellerle ilişkisi olan 
10 kişi tutuklandı. Şüpheliler; 
haraç, şantaj, kaçakçılık ve kun-
dakçılıkla suçlanıyorlar.

Operasyon hakkındaki detayla-
rın, Viyana’da yapılacak bir ba-
sın konferansı ile kamuoyuna 
açıklanması bekleniyor.

Çeçen mafyasına 
Avusturya`da 
büyük darbe!

Avusturya’daki Çeçen mafya gruplarının üyelerine 
yönelik büyük bir polis operasyonu gerçekleştirildi. 

Makinalı tüfeklerin kara gizlendiği ve nihayetin-
de 22 kişinin tutuklandığı Şubat ayında yaşanan 

Tuna Adası’ndaki çete savaşının ardından, kelep-
çelerin sesi şimdi bir kez daha duyuldu. Viyana ve 

Aşağı Avusturya’da 10 kişi tutuklandı.

Aşağı Avusturya ilçelerin-
den biri olan Horn’dan 
Angelika B. tepkisini şöy-

le dile getirdi: “Biz nerede yaşıyo-
ruz? Doğum yerinin üzeri çiziliyor? 
Bu AMS danışmanı, ne zannedi-
yor?”

54 yaşındaki görme engelli Albert 
K. iş arama sürecinde, çocukluk-
tan beridir tanıdığı Angelika B. ad-
lı arkadaşından bir ricada bulun-
du: “Bana özgeçmiş yazar mısın?” 
Birçok başarısız arabuluculuk de-
nemesi sonrasında, Albert K.nın 
özgeçmişini görmek isteyen AMS 
Horn danışmanı şunları söyledi: 
“Hayır, bu yazılmaz. Dini inanç ve 
doğum yerinin burada yeri yok. Bu 
göçmenlere karşı haksızlık. Lütfen 
bir kez daha.”

Albert K. (İsim değiştirilmiştir. 
Kişi AMS’in olumsuz tepkilerin-
den endişeleniyor.), bir kez daha 
arkadaşından, “Katolik” kısmı ol-
madan yeni bir biyografi yazma-
sını rica etti. Aynı şekilde “Horn 
doğumlu” bilgisinin de kaldırıl-
masını istedi.

Bir AMS sözcüsü konuyla ilgili ola-
rak: “Dini inanç, hassas bir veridir 
ve AMS danışmanı, bu verinin,  iş 
arayan kişinin sadece belirli talep-
leri olması halinde özgeçmişte yer 
alabileceğini, müşterisine söyle-
mekle yükümlüdür. Böyle bir tale-
bin olması durumunda, AMS tara-
fından bu veri kaydedilir. Doğum 
yeri, ayrımcılığa sebep olabilir ve 
bu nedenle biz de bunun yazılma-
masını tavsiye ediyoruz.” dedi.

“Göçmenlere 
karşı haksızlık”

Avusturya İş Kurumu (AMS) danışmanı, dini 
inancın özgeçmişte yeri olmadığını söyledi ve 

54 yaşındaki görme engelli Albert K.nın özgeç-
mişindeki kişisel bilgiler bölümünde yazılan 

dini inanç ve doğum yeri kısımlarının kaldırıl-
masını istedi.
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Orduda görev yapan bir as-
ker olarak Temmuz ayın-
da gerçekleştirilen Viyana 

Muhafız Alayı yürüyüşüne katı-
lan 19 yaşındaki Toni P., başarı-
lı bir matura öğrencisi ve su topu 
oyuncusuydu. Genç asker, geçen 
hafta, Aşağı Avusturya’nın Horn 
ilçesinde, temel eğitim dönemin-
de hayatını kaybetti. Krems savcılı-
ğı emriyle gerçekleştirilen ön otop-
si sonucu, gözleri orduya çevirdi. 
Zira ölüm nedeni, 37 derecelik ha-
va sıcaklığı altında yapılan yürü-
yüş kaynaklı vücut ısısının aşırı 
yükselmesiydi. Kavurucu sıcak al-
tındaki zorlu görevi nedeniyle 19 
yaşındaki erin ateşi 44 dereceye 
çıkmıştı. Yapılan ön incelemeler-
de, herhangi bir bakteriyel hastalı-
ğın izine rastlanmadı.

Horn Kışlası’na 
yönelik iddialar

Başka bir asker babası, Falter 
Gazetesi ile yaptığı röportajda, 
Horn Kışlası’ndaki amirlere iliş-
kin ağır suçlamalarda bulundu. 
İddialar, kışladaki eğitmenlerin 
cinsiyetçi bir tutuma sahip olduğu 
ve özellikle iki sert amirin, askerle-
ri, “hanım evladı” ve “numaracı” 
sözleriyle alaya aldığı şeklindeydi.

Toni P., asker arkadaşlarının 
söylediğine göre, yürüyüşe zaten 
oldukça zayıf bir bünyeyle katıl-
mıştı. (Yürüyüşten bir gün önce ya-
pılan zorlu bir eğitimde de 20 as-
ker bayılmıştı.) Toni P., tamamen 
dağılmış bir şekilde çimlerde uza-
nıyordu. Acil servise ise haber ve-
rilmedi. Yetkili amir, kumandanı 
aradı ve genç asker, kamyonete alı-
narak önce kışlaya taşındı ve an-
cak kışladan sonra hastaneye gö-
türüldü. Ordu, tüm bu iddiaların 
inceleneceğini belirtti.

Korkunç olay, Pazartesi 
g ü n ü  s a a t  1 6 .3 0’d a 
K o n y a ’ d a  y a ş a n d ı .  

Graz’da yaşayan Avusturyalı 
Türk taksici, ailesiyle birlikte 
tatil için memleketi Konya’nın 
Kulu ilçesine gitmişti.  Türk 
medyasının bildirdiğine gö-
re ölümcül kaza, 42 yaşındaki 
babanın taksi olarak kullandı-
ğı Mercedes marka aracını park 
ederken meydana geldi. 

Konya’daki evlerinin bahçesin-
de geri manevra yapmakta olan 
baba, aracının arkasında oyna-

yan 15 aylık oğlunu fark etmedi.
Çevredekiler, sürücüye bağıra-
rak çocuğun arabanın arkasın-
da kaldığını söyleseler de artık 
çok geçti. Grazlı taksici, 15 aylık 
oğlunu ezdi.

Ağır yaralanan küçük çocuk, 
Kulu Devlet Hastanesi’ne kal-
dırıldı ancak doktorların tüm 
müdahalelerine rağmen kur-
tarılamadı. Çocuklarının ölüm 
haberini alan aile, fenalaştı. 
Küçük çocuk, Salı günü topra-
ğa verildi.

Skandal: 19 yaşındaki er, 44 derecelik 
ateş nedeniyle hayatını kaybetti

Grazlı taksici, memleketi Konya’da 
1 yaşındaki oğlunu ezdi

İlk otopsi sonucu, 19 yaşındaki Toni P.nin, ordu-
nun şimdiye kadar iddia ettiği gibi, herhangi bir 

enfeksiyonunun olmadığını ortaya koydu. 

Avusturyalı Türk taksici, memleketi Konya’daki evinin bahçesinde, otomobilinin arkasında 
oynayan 15 aylık oğlunu fark etmedi. Otomobillin altında kalan küçük çocuk, hayatını kaybetti.

gazi.de

H a y a t  s e n i n l e  g ü z e l

gazi.de
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Am 1. August 2017 starb in 
Istanbul im 76.  Lebens-
jahr der Schriftsteller und 

Übersetzer Dr. Ahmet Cemal 
Durch seine Übersetzungen hat 
Cemal einen großen Beitrag dazu 
geleistet, dass österreichische Li-
teratur in der Türkei bekannt wer-
den konnte.

Cemal kann somit als „Honora-
rösterreicher“ bezeichnet werden, 
der sich in äußerst umfangreic-
hem Ausmaß in den Verdienst 
der bilateralen Kulturvermittlung 
gestellt hat. Er war eine der bedeu-
tendsten literarischen Persönlich-
keiten, die die deutschsprachige 
Kultur an die türkischen Leser we-
itergereicht hat. Er brachte Licht 
und Sonne in das intellektuelle 
türkische Leben.

Ahmet Cemal hat sich mit 
Übersetzungen von Autoren wie 
Bachmann, Broch, Celan, Musil, 
Rilke und Zweig ins Türkische als 
Vermittler der österreichischen Li-
teratur einen Namen gemacht. Er 
war nicht nur ein leidenschaftlic-
her und unermüdlicher Überset-
zer, sondern auch Journalist und 
Schriftsteller und vor allem ein 
Liebhaber der österreichischen 
Literatur.

Ahmet Cemal war Absolvent 
des österreichischen St. Georg-
Kollegs in Istanbul. Nach seinem 
Jus-Studium an der Universität 
Istanbul nahm Cemal seine 
Lehrtätigkeit an der germanistisc-
hen Abteilung dieser Universität 
über die Kunst und Technik des 
Übersetzens auf. Des Weite-

ren war er Lehrbeauftragter an 
der Anadolu Universität in der 
Stadt Eskisehir in der Türkei für 
Ästhetik, Kunst-, Kultur,- und 
Theatergeschichte, wofür er auch 
das Ehrendoktorat erhielt.

Cemal hielt auch zahlreiche 
Vorträge in der Österreichischen 
Gesellschaft für Literatur in Wien 
sowie an den Universitäten Wien 
und Innsbruck. Außer seiner 
Lehrtätigkeit und seinem über-
setzerischen Wirken war er auch 
als Kolumnist der Tageszeitung 
Cumhuriyet tätig. Er war darüber 
hinaus auch viele Jahre am Öster-
reichischen Kulturinstitut in Is-
tanbul beschäftigt. Cemal hat we-
sentlich sowohl zur Verbreitung 
des österreichischen Kulturguts 
und der österreichischen Literatur 
in der Türkei beigetragen, als auch 
als Brückenbauer zwischen den 
beiden Staaten und Kulturen fun-
giert. Obwohl sein schöpferischer 
Schwerpunkt in der Übersetzung 
deutschsprachiger und insbeson-
dere österreichischer Literatur ins 
Türkische liegt, hat er darüber hi-
naus auch zahlreiche Veröffentlic-
hungen über Literatur und Kunst 
in zahlreichen Zeitschriften pub-
liziert.

Im Jahre 2004 erhielt Ahmet 
Cemal den Staatspreis für lite-
rarische Übersetzung. Im Jahre 
2009 erhielt er für seine Übertra-
gung von Elias Canettis „Die Blen-
dung“ eine Übersetzerprämie des 
BMUKK. Im Jahre 2010 wurde er 
mit dem „Goldenen Verdienstze-
ichen der Republik Österreich“ 

geehrt und 2013 der Große Ös-
terreichische Staatspreis für lite-
rarische Übersetzung zuerkannt. 
Besonders hervorgehoben wurde 
in Fachkreisen seine Arbeitsweise 
im Umgang mit Realia am Beispiel 
seiner Übersetzung des Romans 
„Malina“ von Ingeborg Bach-
mann. Durch seine Übersetzun-
gen der österreichischen Literatur 
haben türkischsprachige Leser 
und Leserinnen die Möglichkeit 
bekommen, folgende Werke (und 
noch einige mehr) in ihrer Mut-
tersprache lesen zu können:
• Elias Canetti – Die Blendung, 
Das Gewissen der Worte, Die Pro-
vinz des Menschen
• Ingeborg Bachmann – Malina, 
Hörspiele, sämtliche Gedichte, 
Nach dieser Sintflut/Essays und 
Gespräche
• Paul Celan – ausgewählte Gedichte
• Georg Trakl – ausgewählte Gedichte
• Jura Soyfer – ausgewählte Gedichte
• Hermann Broch – Schicksalsele-
gien/Rückkehr des Vergil
• Ernst Fischer – Franz Kafka
• Franz Kafka – Die Verwandlung, 
Der Prozess
• Robert Musil – Nachlass zu Leb-
zeiten, Der Mann ohne Eigens-
chaften

• Manès Sperber – ausgewählte 
Essays
• Stefan Zweig – Die Geschichte 
von Morgen/Essays, Triumph und 
Tragik des Erasmus von Rotterdam
• Rainer Maria Rilke – 
ausgewählte Gedichte

Türkische KULTURgemeinde 
in Österreich (TKG) wird die Erin-
nerung an die Werke des Brücken-
bauers zwischen Österreich und 
der Türkei niemals vergessen, die 
Dr. Ahmet Cemal an die Nachwelt 
weitergeben hat.

Wir möchten alle Interessier-
ten, die einen Beitrag für dieses 
Bemühen einen Beitrag leisten 
möchten, dazu einladen in unse-
rer Kommission „Brückenbauer 
Dr. Ahmet Cemal“ teilzunehmen. 
Wir möchten in Wien einen Ort 
finden, an dem sein Name vere-
wigt wird, damit auch in Öster-
reich lebende Menschen aus der 
Türkei sehen können, dass kul-
turelle und durch Bildung erre-
ichte Leistungen und Arbeiten in 
Österreich geschätzt und geehrt 
werden.

Türkische KULTURgemeinde in 
Österreich
Obmann, Dipl.- Ing Birol Kilic

Dr. Ahmet Cemal (1942-2017):

 TKG trauert um den  
bedeutenden Brückenbauer

Viyana-Bulgular, büyük öl-
çüde, Entegrasyon Uzman 
Konseyi’nin sonuçları ile 

örtüşüyor. Rapora göre, eğitim ve 
işgücü piyasasına giriş, entegras-
yon açısından hayati bir role sa-
hip. Araştırma için Avusturya, 
Almanya, İsviçre, Fransa ve 
İngiltere’de 10.000 kişiyle görü-
şüldü. Avusturya, önemli nokta-
larda – özellikle de Müslümanlar 
ve gayri Müslümlerin birlikte ya-
şamaları konusunda – diğer ül-
kelerin gerisinde kaldı. Diğer ül-
kelere kıyasla Avusturya’daki 
göçmenler, Avusturya ile kendile-
rini daha az özdeşleştiriyor ve da-
ha sık ayrımcılığa uğradıklarını 
hissediyorlar. “Bu, aynı zaman-
da, çok sayıda konuk işçinin ülke-
ye getirildiği 60’lı ve 70’li yılların 

göç politikasının bir sonucudur.” 
diyen Viyana Üniversitesi Göç 
Uzmanı Heinz Fassmann sözleri-
ni şöyle sürdürdü: “İşte bu nok-
tada entegrasyon ihmal edildi.”

Bertelsmann Vakfı adına yapı-
lan çalışmada; mülteci krizinin 
de etkisiyle, yerli halkın dört-
te birinden fazlası tarafından 
Müslüman bir komşu istenilme-
diği de ifade ediliyor. Araştırma 
sonuçlarından bazıları şöyle: 
Müslümanların %38’i, boş za-
manlarında, farklı inançlara sa-
hip kişilerle, ya çok az kontak ku-
ruyor ya da hiç. Müslümanların 
%68’i, geçtiğimiz yıl ayrımcılık 
tecrübesi yaşadı. Avusturyalıların 
%28’i, Müslüman bir komşu fikri-
ne hoş bakmıyor. 

Entegrasyon: 
Yapacak çok iş var

Wien. Türkische KULTURgemeinde in Österreich 
(TKG) trauert um den bedeutenden Schriftsteller und 

deutsch-türkischen Übersetzer und Brückenbauer 
zwischen Österreich und der Türkei Ahmet Cemal 
(1942–2017). TKG möchte seinen Namen in Wien 
verewigen. Die Republik Österreich sollte großes 
Interesse daran haben einen der bedeutendsten 

Exporteure der österreichischen Kultur in der Türkei 
in Wien zu verewigen um zu zeigen, dass es hier um 

Werte geht und nicht um die Abstammung.

Geçtiğimiz perşembe günü yani Avusturya 
Entegrasyon Raporu’nun açıklanmasından sadece 
bir gün sonra, ünlü Bertelsmann Vakfı tarafından 

sunulan ve Avrupa’daki Müslümanlar hakkında yapı-
lan uluslararası bir araştırma, Avusturya’nın hala 

açıkları olduğu sonucunu ortaya koydu.

Viyana, alışveriş arabası 
hırsızlığında dünya şampiyonu

Dünyanın hiçbir yerin-
de, başkent Viyana’daki 
kadar alışveriş arabası 

çalınmıyor: Yılda 19.000!

Viyana ile karşılaştırılabilecek 
başka bir büyük şehir yok: 
Viyana’da alışveriş arabası 

çalma konusu bir halk sporuna dö-
nüşmüş gibi görünüyor. Geçtiğimiz 
yıl boyunca çalınan alışveriş araba-
sı sayısı 19.000! Bu, günde 52 araba 
demek!

Hasar, çok büyük: Bir alışveriş ara-
bası, modeline bağlı olarak, 150 ila 
250 Euro’ya mal oluyor. Ayrıca ma-
ğazalar, toplama ve bertaraf için 

parça başına 50 Euro ödemek zo-
runda. Alışveriş arabasını eve gö-
türmenin ya da herhangi bir yerde 
bırakmanın cezası da yine 50 Euro.

Ev işlerinde 
kullanılıyor

Alışveriş arabaları, genellikle mer-
diven boşluklarında ve bodrum-
larda tutuluyor. Yollarda bırakılan 
arabalar ise sıklıkla yoldan geçen-
ler tarafından çöp kutusu olarak 
kullanılıyor.

Ama yine de alışveriş arabası hırsız-
lığı geriliyor. Zira on yıl önce, günde 
83 araba çalınıyordu.
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Nevval Sevindi Odatv`de ko-
nu ile ilgili dikkat çeken bir 
analiz kaleme aldı:

Geçen yıl “Fındık 15TL’den 9TL’ye 
neden düştü? Fındıkta Yeni 
Kumpas” başlığı altında Odatv’ye 
yazmıştım. Çok ilgi çeken yazım-
da dünya fındık üretiminin yüzde 
75’ini sağlayan Türkiye’nin fındığı-
nı İtalyan tekeli Ferrero’ya kaptır-
ma hikayesini anlatmıştım. “2015’te 
Türk devi Oltan Gıda’yı satın alarak, 
dünyada ve Avrupa’daki rakiplerine 
çalım atan Ferrero şimdi Türk fındık 
üreticilerini istediği düzene sokmak 
istiyor” demiştim….

Şimdi hizaya sokma zamanı geldi… 
8 milyon üreticiyi ilgilendiren fiyat 
açıklaması bile bunun tezahürü!
Yeni Bakan Fakıbaba geçen yıl 
kaçtan satıldığını bilmiyor sanı-
rım 10 TL çok iyi bir fiyat diye övü-
yor. Geçen yıl serbest piyasa canım 
dediler şimdi tam tersi! Biz “Aman 
İtalyan tekel Ferrero Oltan Gıda’yı 
da alacak devlet alım açıklamalı” 
dediğimizde hükümetten suyu bit-

miş çaydanlık gibi koca bir “tısss..
coz..cazzz” sesi gelmişti. AKP ikti-
darı nedense İtalyanları daha çok 
sever bir politika izleyerek dünya-
nın en önde gelen ihracatçısı oldu-
ğumuz ürüne, onun ihracatını ya-
pan en eski kuruma el konulmasına 
aldırış etmemişti. Şimdi DMO alım 
yapacakmış üretici mağdur olmasın 
diye… Duy da inanma! Üretici artık 
köle işçi durumuna düşürülmüştür. 
Bu fındık sömürgesi bölgede her şe-
yi istediği gibi İtalyan tekeli düzen-
lemektedir ve düzenleyecektir.
 
Dediğimiz gibi sıra Türk fındık üre-
ticisini maliyeti karşılamayan fi-
yatlara temenna ettirerek, köle işçi 
olarak çalıştırmaya geldi. Burada 
işçi tek kişi değil. Fındık aile işi ya-
ni yoksul Türk aileler mecbur ka-
lacaklar tekele! Bakın bakalım 
Ferrero’nun İtalya’daki merkezi-
ne köylüleri öyle mi yaşıyor? Yoksa 
en lüks hayatı mı sürüyor Avrupa 
Birliği standartlarında?

“Geçen sene 2015’te kilosu 15 TL 
olan fındık 2016’da hop 9 TL’ye 

(8.75 TL) düşüverdi… AKP liberal 
ya! 2016’da fiyatı serbest bıraktı! 
Fiyatlar güm!..”  2017’de İtalyan 
tekel yine 2016 fiyatından alıyor 
fındığı… Fındık üreticisi biz fın-
dık borsası Almanya’da zaten… 

Ne garabet…

Kim kazanıyor bundan?

Fındıkla ilgili kim iktidarda? 
İtalyan tekel tüm sömürgeciler gi-

Karedenizliler yanıyor! 
Fındık işinin altında ne var?

Onlar der de, nerede milli iddiasındaki hükümet ve fındık politikası? Vatandaş bunu merak 
ediyor işte! “Milli” sadece içi ses veren kof fındık kabuğu anlaşılan.

bi bunlarla da yetinmez elbette. 
Fındık üreticisine illa zehirli kim-
yasal, ilaç satacak. Neden daha 
önce 70 yıldır bilinmeyen külle-
me hastalığı “nev zuhur” ortaya 
çıktı. Doğal dengeleri bozarsanız 
bir çok yan etki çıkar. Tıpkı kimya-
sal (ilaç) kullanan hastada çıktığı 
gibi. Ancak doğada geriye dönüş 
mümkün değildir. Karadeniz gibi 
emsalsiz bir doğa hazinesi iktidar 
tarafından har vurulup harman 
savrulmuştur. Her dereye 2-4 tane 
HES dikerek dereler kurutulmuş, 
cılız kalan dereler de kurulan be-
ton ve çimento terminallerinden 
gri akmaktadır, ormanlar kesilip 
yok edilmekte, tüm Karadeniz kı-
yısı doldurularak ekolojik denge 
yerle bir edilmiştir, balık çeşitleri 
tükenmiştir, yaylalar Araplara sa-
tılmış ve her yer beton eve boğul-
muştur. İktidarın Allahın yarattığı 
güzelliklerden anladığı bu  tablo-
dur. Ta kendisisidir…

“Yıl 2016! Hoş geldin fındık em-
peryalizmi!” yazmıştım. Artık 
sömürge yöntemleri kullanı-
lıyor. Ferrero’nun hedefinde 
Karadeniz’deki küçük fındık üre-
ticilerini yok ederek, diğer ülke-
lerde yaptığı gibi kendine bağlı 
büyük fındık plantasyonları oluş-
turmak var. Muz Cumhuriyeti bu-
na deniyor zaten…

Karadenizli çiftçi sadece fındık 
üretmiyor topraklarında meyve, 
sebzesini de üretiyor. Hayvanına 
da bakıyor. AB’nin kendi üreti-
cilerine önerdiği “kendine ye-
ten” organik köy/çiftçi modeli bu. 
Türkiye’ye gelince varolanı dağı-
tın ağalık sistemi kurun emri var!

Onlar der de, nerede milli iddi-
asındaki hükümet ve fındık po-
litikası? Vatandaş bunu merak 
ediyor işte! “Milli” sadece içi ses 
veren kof fındık kabuğu anlaşı-
lan. Geçen yıl fiyat belirlememek 
ve alım yapmamak için çırpınan, 
geciken iktidar şimdi “narh” ko-
yuyor.

Fındık Tanıtım Grubu vardı ha-
ni bir zamanlar… Aganagi naga-
nani diye reklam yapan ne oldu? 
Emperyalizmo tanıtımo gruppo 
mu oldu? Milli hiçbir politikamız 
kalmamıştır nokta.

2. Mart.2016 tarihinde Neval 
Sevindi şunları yazmıştı

Fındıkta yeni kumpas

Türkiye, fındığını İtalyan tekeli 
Ferrero’ya kaptırmış durumda.
 
Dünya fındık üretiminin yüzde 
75’ini sağlayan Türkiye, fındığını 
İtalyan tekeli Ferrero’ya kaptırmış 
durumda.

Geçen yıl 2015’te Türk devi Oltan 
Gıda’yı satın alarak, dünyada ve 
Avrupa’daki rakiplerine çalım atan 
Ferrero şimdi Türk fındık üreticile-
rini istediği düzene sokmak istiyor.
AKP Hükümeti bu konuda İtalyan 
tekelin en büyük yardımcısı…

Neden?

Çünkü fındık fiyatını serbest bırak-
tığını ilan etti… İlk kez! Ama ne-
den?…

2016’nın diğer yıllara göre önem-
li bir farkı var… Türkiye’de ilk kez 
2016’da fındık fiyatı, dünya fındık 
tekeli firması Ferrero’nun Türk pa-
zarına tamamen hakim olduğu 
şartlarda belirlenecek…
 
Tamamen hakim olmak ne demek?
Ferrero Türkiye yetkilisine göre 
dünya fındığının yüzde 75’ini üre-
ten Türkiye’deki fındığın yüzde 
75’ini tek başına Ferrero alıyor… 
Eskiden Ferrero fındığı Türk fir-
malardan alıyordu… Oltan Gıda 
Ferrero’ya fındık satan en büyük 
Türk firmasıydı… 2015’te Ferrero 
Oltan Gıda’yı satın aldı… Don etki-
si ve rekolte düşüşü ile Oltan Gıda 
Ferrero’ya satılıverdi… Sonra ne ol-
du?

Geçen sene 2015’te kilosu 15 TL. 
olan fındık 2016’da hop 9 TL’ye 

(8.75 TL) düşüverdi… AKP liberal 
ya! 2016’da fiyatı serbest bıraktı! 
Fiyatlar güm!..

Üstelik Bakan Faruk Çelik üretici-
ye destek verilmeyeceğini de açık-
ladı… Fındığın çiftçiye kilo başı 
maliyeti 10-12 TL. civarında… Yani 
fındıkta 9 TL. Karadeniz’de küçük 
çiftçinin ölümü demek… mYani 
fındıkta 9 TL Karadeniz’de fındık 
üreticisinin evini tarlasını satma-
sı demek!…

Sonra ne olacak?

Ferrero fındık tarlalarını ucuza 
kapatıp kendi işçilerini yerleşti-
recek… Sözleşmeli alım adı altın-
dai kendine köle ucuz çiftçi ailele-
ri yaratacak… Bunlar aslında ‘aile’ 
adı altında, İtalyan şirkete çalışan 
‘proleter aileler’ haline gelecek…

Karadeniz’de fındık üreticileri tas-
fiye edilecek!…

Yıl 2016! Hoş geldin Fındık 
Emperyalizmi!…

8 milyon fındık emekçisi 
için alarm çanları

F e r r e r o ’ n u n  h e d e f i n d e 
Karadeniz’deki küçük fındık üre-
ticilerini yok ederek, diğer ülke-
lerde yaptığı gibi kendine bağ-
lı büyük fındık plantasyonları 
oluşturmak var. Burada ucuz iş-
çi ve Suriyeli mültecileri çalıştı-
rarak, Karadeniz’de fındık üreten 
2.5 milyon ve fındıktan geçinen 8 
milyon insanın perişan edilme-
si sözkonusu… Fındık pahalı olur-
sa Türkiye’ye büyük döviz girdi-
si olur, üreticinin yüzü güler, ama 
kartel temsilcileri kazanamaz.

Şimdi yabancılar küçük tarım iş-
letmelerini, bağ bahçeyi satın al-
mak ve bir elde toplanan plan-
tasyonlar kurmak istiyor. Karlılık 
daha yüksek olacak iddiasıy-
la önerdiği model sömürgeler-
de uygulanıyor zaten. Ancak 
Karadenizli çiftçi sadece fındık 
üretmiyor topraklarında meyve, 
sebzesini de üretiyor. Hayvanına 
da bakıyor. AB’nin kendi üreti-
cilerine önerdiği “kendine ye-
ten” organik köy/çiftçi modeli bu. 
Türkiye’ye gelince varolanı dağı-
tın ağalık sistemi kurun emri var! 
Onlar der de, nerede milli iddia-
sındaki hükümet ve fındık politi-
kası? Vatandaş bunu merak ediyor 
işte. Üreticinin sahipsiz kalması 
sonucu fındığın fiyatı bugünlerde 
8,75‘lere kadar düşmüş…

Türkiye’nin ihracat getirisinde 
3,5 milyar dolar gibi bir paya sa-
hip olan fındık hükümet tarafın-
dan yok sayılır gibi. Hoş tarım yok 
sayılarak ithalat cenneti olduk 14 
yıl içinde. Bakan Faruk Çelik böl-
gede kopan feryatlar üzerine hiç-
bir sonucu olmayan toplantısın-
da “Ürün borsaları kuruluyor ve 
borsalar son derece önemli görev-
ler üstlenecekler ve önümüzdeki 
dönem içerisinde fındık borsasını 
geliştireceğimizi” ifade etmiş.

Ete narh koyan hükümet fındıkta 
fiyat belirlememek için yan çiziyor.

“Haksız rekabet ve kazanca fırsat 
verilmeyecek” cümlesine çiftçinin 
yorumu şu:

‘Yabancı tekellere teslim edildik!’ 
Yabancı şirketlerin amacı bellidir; 
piyasayı ele geçirmek, tekel ol-
mak, daha sonra da fiyatı istediği 
gibi belirlemek. 10 yıldır bunu ba-
şarıyla yürütüyorlar. Dünyada en 
büyük fındık üreticisi Türkiye fiya-
tı belirleyen kim? Avrupa tekelleri!

Fındık Tanıtım Grubu ise “Türk 
fındığı” diye marka yapamadığı 
gibi,n Avrupa Birliği’nin yalnız-
ca Türkiye`ye kabuklu ve naturel 
fındıkta uyguladığı %3 gümrük 
vergisi sıfırlanmasını sağlaya-
mamış! En büyük fındık üretici-
si Türkiye’ye AB sadece engel ko-
yar, çok milli iktidar da seyreder 
halimizi

Emperyalist politikanın ağına dü-
şürüldü fındık üreticisi.
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İlgili babalık demek, 
bakım, kontrol, yakınlık 

kurmak demek!

Araştırma pozitif babalık 
özelliklerini ‘ilgili ba-
balık’ olarak tamınlıyor 

ve bunu da üç boyut altında 
değerlendiriyor: Bakım, kont-
rol ve yakınlık. Babanın çocuk 
bakımından sorumlu olduğu 
davranışlara bakım; çocuğun 
yaşına ve gelişim düzeyine 
uygun olarak kural ve sınır 
oluşturmasına kontrol; çocuk-
la karşılıklı ve yakın bağ kur-
masına da yakınlık davranışı 
deniyor. Şimdi bu üç çerçevede 
bakalım durumumuz nedir.

Babalar kendilerini 
çocuklarının 

bakımından sorumlu 
görmüyor!

Araştırmaya katılan babaların 
yüzde 90’dan fazlası anneyi 
bakımdan sorumlu kişi olarak 
görüyor. Babaların yarısı çocu-
ğunu hiç tuvalete götürmemiş. 
En temel ihtiyaç bu! Tahmin 
edeceğiniz gibi babaların üçte 
biri çocuğuun altını hiç değiş-
tirmemiş. Benzer şekilde üç 
babadan biri çocuğunun tır-
nağını hiç kesmemiş! Anlaşı-
lan bu işlerin tamamı annelere 
ipotek edilmiş durumda.  
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Yasaklama babayla 
başlıyor!

Araştırmada 4-10 yaş arasında 
çocuğu olan katılımcı baba-
ların en sık uyguladığı ceza-
landırma yöntemi ise “yasak-
lama”. Babaların “sık sık” ve 
“her zaman” yasak uygulama 
oranı %33. Ancak sözel şiddet 
oranı da hiç azımsanacak bo-
yutta değil ve yasaklamadan 
sonra en sık başvurulan kont-
rol yöntemi. Herşeye ragmen 
maalesef fiziksel şiddet içeren 
cezalar az da olsa bir grup için 
temel kontrol mekanizması. 
Neredeyse her 10 babadan biri 
çocuğunu kontrol etmek için 
fiziksel şiddete başvuruyor. 
Bu oran azımsanmayacak bir 
oran…

Babalar çocuklarına 
yakın hissediyor 

kendini ama

Babalar genel olarak kendi-
lerini çocuklarına çok yakın 
hissediyor. Ancak bu yakınlı-
ğın davranışsal göstergelerine 
baktığımızda karşımıza çıkan 
manzara aşağıdaki o kadar iç 
açıcı değil. Dilerseniz aşağıda-
ki verilere beraber bakalım.

Gördüğünüz gibi Türkiye’deki 
babalar evde en çok çocukla-
rıyla televizyon izleyerek va-
kit geçiriyor. Bu oran genelde 
%78,5 ama  4-10 yaş çocuklar 
için bu oran %86’ya ulaşıyor. 
Çocuğuyla birlikte kurmaca 

oyunlar oynayan babaların 
oranı ise yalnızca %43. Araş-
tırma verileri içinde beni en 
çok kaygılandıran sonuçlar-
dan biri ise babaların yalnız-
ca yarısının çocuğuna masal 
ya da hikaye anlatıyor olması. 
Çocuğu ile birlikte kitap oku-
yanların oranı ise yüzde 39. 
Zaten araştırmadaki bir diğer 
veri de kitap meselesini orta-
ya koyuyor: Çocuğuna “hiçbir 
zaman” ya da “nadiren” kitap 
okuyanların oranı ise %46. 
Hal böyle olunca da ortaya 
televizyon bağımlısı, hikaye-
siz, hayalsiz bir çocukluk ris-
ki çıkıyor çok geniş bir kesim 
için…

Asıl sorun babaların 
0-3 yaş arasında 

ortadan kaybolması!

Bu araştırmada benim en çok 
şaşırdığım veri: 0-3 yaş ara-
sında babaların çocuklarının 
hayatında diğer yaşlara göre 
çok daha az etkin olması. Şa-
şırdım çünkü çocuk gelişimi-
nin en hızlı olduğu, ebeveyn 
etkisinin en kalıcı olduğu bu 
dönemde, babalar resimde 
yok! Veriler aşağıdaki grafik-
te.

Grafikte de gördüğünüz gibi 
babaların %51’i 0-3 yaş grubu 

çocuklarıyla sohbet ederken, 
bu oran 4-10 yaş grubu çocuk-
larında %86’dır. Benzer şe-
kilde, 0-3 yaş grubundaki ço-
cuklarıyla kitap okuma oranı 
%23 iken, 4-10 yaş grubunda 
%48’dir. Oyun için harcanan 
zamanlar da çok çok düşük. 
Oysa bu oranlar tam tersi ol-
malı. Yani bir baba eğer çocu-
ğuyla vakit geçirmek istiyor, 
onunla sağlıklı bir bağ kurmak 
istiyorsa buna doğumla birlik-
te başlamalı. Ve evet bir tercih 
sözkonusu ise en çok 0-3 yaş 
arasında çocuğuyla ilgilenme-
li. Ona okumalı, ona masallar 
anlatmalı, onunla oynamalı. 
Daha evvel defalarca yazdığım 
gibi beyin gelişiminin en hızlı 
olduğu 0-3 yaş arasında kuru-
lan sağlıklı bağ, bir ebeveynin 
çocuğuna yapacağı en kıymet-
li yatırım.

Konu muhim, rapor da öyle. 
O nedenle en iyisi siz raporu 
aşağıdaki websitesinden indi-
rin ve tamamını  okuyun. Ço-
cuklarımızın gelişimi için en 
önemli kişi biziz. Anneler ka-
dar babalar. 

Selçuk Şirin

Evet #ilkişbabalık

http://ilkisbabalik.acev.org

Türkiye’de babalar 
ne kadar ebeveynlik 

yapıyor?
AÇEV’in babalık araştırması bize dair çok önemli sonuçlar içe-
riyor. Hem derinlemesine mülakatlar hem de 51 ilden 3235 baba 

ile ankete dayanan bu önemli çalışmada merhum hocam Çiğdem 
Kağıtçıbaşı’nın ve aralarında Yılmaz Esmer hocamın da bulunduğu 

seçkin bir uzman grubunun imzası var. Peki ne söylüyor bu 
araştırma bizde babalığa dair?



noe.gv.at/forschungsfest

Forschungsfest im Palais Niederösterreich 
Herrengasse 13, 1010 Wien

15. September 2017 ab 15:00 Uhr | Eintritt frei!

Über 60 
Forschungsstationen und 

Forschungs-Show-Acts 
zum Experimentieren, 

Ausprobieren und 
Staunen


